
 

 

เงื่อนไขและข้อมูลวิธีการลงทะเบียนผู้ประกวดราคา 

1. เงื่อนไขทัว่ไป 

 1.1. บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทัว่ไปที่จะสามารถเข้าร่วมกระบวนการประกวดราคาในการจ าหน่ายทรัพย์สินของ

บริษัทฯ ได้จะต้องมีคณุสมบตัติามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 2.  

 1.2 การประกวดราคาเพือ่จ าหน่ายทรัพย์สนิในการประกวดราคาของบริษัทฯ แตล่ะรายการจะด าเนินการแยกต่างหาก

จากกนัและไม่เกี่ยวข้องกนั ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคาสามารถเลอืกเข้าร่วมการประกวดราคาทรัพย์สนิรายการ

ใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการก็ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ จะประกาศก าหนดต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวด

ราคาได้แก่ผู้ เสนอราคาสงูสดุในแตล่ะรายการของทรัพย์สนิและจะต้องเข้าท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินและช าระเงิน

ค่าซือ้ทรัพย์สนิพร้อมปฏิบตัติามเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ส าหรับการจ าหน่ายทรัพย์สนิแต่ละรายการ  

 1.3 ในกรณีทีมี่เหตอุนัสมควร บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการประกวดราคาได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 1.4 ผู้ เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องท าการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การเงิน บญัชี และข้อมลูของทรัพย์สินในการ

ประกวดราคาด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกด้านข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องตามสมควร ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่

รับผดิใดๆ เกี่ยวกบัความช ารุดบกพร่อง มลูคา่ และ/หรือราคาของทรัพย์สนิภายหลงัจากทีไ่ด้จ าหนา่ยทรัพย์สนิแล้ว 

2. คณุสมบตัิของผู้ เข้าร่วมการประกวดราคา   

 2.1 เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลสญัชาติไทยหรือสญัชาติอื่นซึ่งมีสถานะและความสามารถตามกฎหมาย (Legal 

Capacity) ในการเข้าท านิติกรรมต่างๆ กบับริษัทฯ ได้โดยถกูต้องและเป็นไปตามกฎหมายไทย  

 2.2  เป็นผู้ ท่ีสามารถรับโอนและถือกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิในการประกวดราคาแต่ละรายการของบริษัทฯ ได้โดยชอบตาม

กฎหมายและไม่ขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิแต่ละรายการนัน้ๆ  



 2.3  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถกูร้องทกุข์กล่าวโทษ หรือถกูด าเนินคดีตามกฎหมายในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หรือมี

ข้อพพิาทหรือคดีอื่นทีมี่นยัส าคญัอนัอาจสง่ผลกระทบในการปฏิบตัิช าระหนีห้ากเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในการ

จ าหน่ายทรัพย์สนิของบริษัทฯ ตามดลุพนิิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว     

 2.4  ไม่เข้าข่ายเป็น “บคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนั”1 ของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมการประกวดราคา 

 3.1  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาในการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ สามารถยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ ณ 

ส านกังานของบริษัทฯ (อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชัน้ 28  ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กทม.) ได้ในวนัท าการปกติและเวลาท าการ 9.00 น. – 12.00 น. หรือ 14.00 น. – 17.00 

น. ตัง้แต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2561  เป็นต้นไป  

 3.2  ผู้ลงทะเบียนต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ (เอกสารแนบ) ซึง่กรอกข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนและลง

นามโดยผู้มอี านาจกระท าการตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้ 

   (1) เอกสารแสดงตนของผู้ลงทะเบียน 

   กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

   กรณีนิตบิคุคล ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบั ฉบบัรับรอง

ล่าสดุ (ไม่เกิน 1 เดือน) หรือเอกสารแสดงการจัดตัง้นิติบคุคลและเอกสารแสดงข้อมลูของนิติบุคคล (ใน

กรณีที่มใิช่บริษัท) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตรานิตบิคุคล (ถ้ามี) โดยถกูต้อง 

  (2) บนัทกึข้อตกลงการรักษาข้อมลูความลบั ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก าหนด (เอกสารแนบ) ซึ่งลงนามโดยผู้

ลงทะเบียนโดยถูกต้องเรียบร้อย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสรุปข้อมลูและเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สิน

รายการที่ลงทะเบยีนเข้าร่วมการประกวดราคาเพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิใจภายหลงัลงทะเบียนแล้ว  

 3.3 ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ในการเข้าร่วมเป็นผู้ประกวดราคา รวมถึงสทิธิและหน้าที่ในการรับซือ้

ทรัพย์สนิในการประกวดราคาให้แก่บคุคลอืน่ เว้นแต่ได้รับความยนิยอมลว่งหน้าเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ ซึ่งจะต้อง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในเอกสารฉบบันี ้รวมถึงเงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่าย

ทรัพย์สนิในการประกวดราคาตามทีบ่ริษัทฯ ก าหนด 

                                                           

 



  

เอกสารแนบ 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา 

 

        วนัที ่………………………………………. 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………… ที่อยู่/ที่ตัง้ส านกังาน ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โทรศัพท์ …………………………………… email: …………………………………… มีความประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมเป็น 

ผู้ประกวดราคาในการจ าหน่ายทรัพย์สนิของบริษัทฯ ในรายการดงัตอ่ไปนี ้(โปรดระบ)ุ 

 เงินลงทนุในกิจการ 

   เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่  ย ูจ ากดั (“NU”) 

  เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท บริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั (“WPS”) 

  เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เอ็นเอม็แอล จ ากดั (“NML”) 

ที่ดนิและสิง่ปลกูสร้าง 

  ที่ดินและอาคารบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลง เนือ้ที่ทัง้สิน้ 28 ไร่ 32 

ตารางวา และอาคาร 1.5 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 

 ที่ดนิบริเวณถนนบาง-ตราด กม.5 ซึง่ประกอบด้วยทีด่ิน 1 แปลง เนือ้ที่ทัง้สิน้ 5 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 

 ที่ดินและอาคารบริเวณต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 3 แปลง เนือ้ที่

ทัง้สิน้ 2 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา และอาคาร 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

 ที่ดินและอาคารบริเวณต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองจังหวดัขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 2  แปลง เนือ้ที่

ทัง้สิน้  3 งาน 9 ตารางวา และอาคาร 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

 ที่ดนิและอาคารบริเวณอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ประกอบด้วยที่ดิน 2  แปลง เนือ้ที่ทัง้สิน้  1 งาน 1 

ตารางวา และอาคาร 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

 พร้อมกนันีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารแสดงตวัตนของข้าพเจ้ามาจ านวน 1 ชดุ  

  



 ข้าพเจ้ายืนยนัวา่ข้าพเจ้า   

  เข้าขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท เนื่องจาก ……………………………………………………………… 

  ไม่ข่ายเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษัท 

 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงกบัเงื่อนไขในการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประกวดราคาในการจ าหน่ายทรัพย์สินตามที่

บริษัทฯ ก าหนดทกุประการและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัข้าพเจ้าในฐานะผู้แสดงความประสงค์และลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมการประกวดราคาในการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การ

เปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  

      ลงช่ือ …………………………………………………………………..  

      (      ) 

  

  



เอกสารแนบ  

บันทกึข้อตกลงการรักษาข้อมูลความลับ 

 

        วนัที ่………………………………………. 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………… ที่อยู่/ที่ตัง้ส านักงาน ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โทรศัพท์ …………………………………… email: …………………………………… ได้ท าบันทึกข้อตกลงฉบบันีใ้ห้ไว้แก่บริษัทฯ เนชั่น 

มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ในวนัทีต่ามทีร่ะบไุว้ข้างต้นเพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัค ารับรองและความตกลงของ

ข้าพเจ้าเกี่ยวกบัการรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ ดงันี ้ 

1. ข้าพเจ้ารับรองและตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมลูความลบั (ตามค าจ ากัดความในบันทึกนี)้ ในส่วนของข้อมลูที่
ข้าพเจ้าได้รับจากบริษัทฯ รวมถึง บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลกูจ้าง ตัวแทน และผู้ ให้ค าปรึกษาของ
บริษัทฯ (รวมทัง้แต่ไม่จ ากัดเพียงทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี เจ้าหน้าที่ธนาคารและที่ปรึกษา
ทางการเงิน) (รวมเรียกว่า“ตัวแทน”) เพื่อการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของทรัพย์สนิในการประกวด
ราคาตามที่ข้าพเจ้าได้ยืน่แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประกวดราคาไว้ต่อบริษัท ฉบบัลงวนัที่ ……………… 
 ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้

2. “ข้อมูลความลับ” รวมถึง ข้อมลูเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน  ความลับทางการค้า รายช่ือลูกค้า 
รายละเอยีดข้อมลูใดๆ ข้อมลูทางการเงิน รหสัแหลง่ข้อมลู ตาราง ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุ ราคาขาย ความรู้ความ
ช านาญการ แผนธุรกิจ รูปวาด เอกสาร รายงาน คู่มือ การก าหนดราคา, แผนการพัฒนาหรือค้นคว้าวิจัย
การตลาด การวิเคราะห์ รวบรวม การศกึษาหรือเอกสารอื่นทีแ่สดงให้เหน็ถึงข้อมลูดงักล่าว ทัง้นีใ้ห้รวมถึงข้อมลู
ทีบ่ริษัทฯ ก าหนดให้เป็นความลบั   

ข้อมลูที่เป็นความลบั จะไม่รวมถึงข้อมลูใดๆ ที่ (ก) ในเวลาทีมี่การเปิดเผยเป็นข้อมลูที่สาธารณชนสามารถล่วงรู้

ได้ทั่วไป (ข) ข้อมูลที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครอบของ ข้าพเจ้าโดยชอบด้วย

กฎหมายก่อนวันที่ของบันทึกฉบบันี ้อันมิใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากบริษัทฯ หรือ

ผู้ เก่ียวข้อง  หรือ (ค) ข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อมลูที่ข้าพเจ้ารับข้อมลูสามารถล่วงรู้ได้จากบุคคลภายนอกที่ไม่ถูก

ห้ามตามกฎหมายหรือโดยข้อสญัญาไมใ่ห้ท าการเปิดเผยข้อมลูความลบันัน้ 

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับค าขอขอให้เปิดเผยข้อมูลความลับทัง้หมดหรือแต่บางส่วนภายใต้ข้อก าหนดใน

หมายเรียกหรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัและชอบด้วยกฎหมาย ที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือศาลในเขตอ านาจ 

ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ได้ทราบโดยทันทีและหารือกับบริษัทฯ เพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนิน



ขัน้ตอนตามกฎหมายเพื่อระงับหรือลดการด าเนินการตามค าร้องขอดงักล่าวให้มีการเปิดเผยอย่างน้อยที่สดุ

เท่าที่ไมข่ดัต่อกฎหมาย (ด้วยค่าใช้จ่ายของข้าพเจ้าเอง) 

4. ข้าพเจ้าจะใช้ข้อมลูความลบัที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมประกวดราคาการจ าหน่าย

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เทา่นัน้ และจะไม่ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดทัง้สิน้ อกีทัง้จะด าเนินการอย่างเต็มทีเ่พื่อจ ากดั

การรับทราบและการเข้าถึงข้อมลูความลบัดังกล่าวบนพืน้ฐานที่จ าเป็นต้องทราบเท่านัน้ รวมถึงจะดแูลด้วย

ความระมดัอย่างเต็มทีใ่ห้บคุคลที่เก่ียวข้องของข้าพเจ้า รวมตลอดถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลกูจ้าง ตวัแทน และ

ผู้ให้ค าปรึกษาทัง้หมดทีใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบนัทกึฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดด้วย  

5. ข้าพเจ้าจะไม่ท าซ า้ ท าส าเนา แจกจ่าย เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลูความลบั ยกเว้นกรณีเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์
ที่ได้ระบไุว้ชัดแจ้งในบันทึกนีไ้ม่ว่าในเวลาใดก็ตาม และเม่ือได้รับค าขอจากบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
ข้าพเจ้าตกลงจะสง่มอบข้อมลูความลบัดงักลา่วไมว่่าจะจดัเก็บอยู่ในรูปแบบใดคืนให้แก่บริษัทฯ ภายในทนัที  

6. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าข้าพเจ้ามีความผกูพนัในการรักษาข้อมลูความลบัตามบนัทกึฉบบันีเ้ป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 ปีนบัจากวนัท่ีได้มีการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลบันัน้ให้ตนได้ทราบ หรือจนกว่าข้อมลูดงักล่าวจะไม่เข้า
ข่ายเป็นข้อมลูความลบัอกีต่อไปแล้วแตก่รณีใดจะถึงก าหนดก่อน 

เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี ้ข้าพเจ้าได้ลงนามในบนัทกึฉบบันีต้่อหน้าพยานและสง่มอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บ
รักษาไว้ต่อไป  

 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. ผู้ท าบนัทกึ 

               (     ) 

 

 

       ลงชื่อ  ………………………………………………………………….. พยาน 

               (     ) 


