
 

 
  

10 มกราคม 2562 
 
เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลความเห็นของกิจการเกี่ยวกับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 250 -2) ของบริษัท เนช่ัน 

อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค า
เสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
 

เรียน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ผู้ถือหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย (1)  ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

(2)  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของ       
       บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

 
ตามที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) ได้รับส าเนาค า

เสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“กลุ่ม
ผู้ท าค าเสนอซ้ือ”) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้
จัดท าความเห็นของกิจการเกี่ยวกับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 
ให้ท าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อจัดท ารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ต่อค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ในครั้งนี้ 

 
 ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอน าส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ 1 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1  ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
     
       
 

                                     นายพนา จันทรวิโรจน์  
                       ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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1. แก้ไขหน้า 3 หัวข้อ 1.1 เร่ืองภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ข้อความเดิม 

เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอ

ขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308 ,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ได้แก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุน

จดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

2. นายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของทุน

จดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ านวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว

ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เต็ม

ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร และได้รับช าระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวนรวมทั้งสิ้น 

273,700,000 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

อนึ่ง การร่วมกันเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ ซึ่งรู้จักกัน

เนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร ได้เข้า

ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ไปใน

ทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ อันถือเป็นการกระท าการอันมี

ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 ของ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการ

กระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 

ทจ. 7/2552”) รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ท จ. 
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21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั

ฯ”) โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร 

แล้ว  Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้

ร้อยละ 53.48 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน 

และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

ข้อความใหม ่

เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอ

ขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308 ,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ได้แก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

2. นายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของทุน

จดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ านวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว

ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เต็ม

ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร และได้รับช าระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวนรวมทั้งสิ้น 

273,700,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด บริษัทฯ จึงมี

หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดจ านวน 365,549,286 หุ้น และทุนจดทะเบียนจ านวน 390,549,286 หุ้น โดยทุนจด
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ทะเบียน จ านวน 25,000,000 หุ้น ท่ีไม่ได้ออกจ าหน่ายตามเหตุผลที่ได้ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียน

โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายดังกล่าวในภายหลัง 

อนึ่ง การร่วมกันเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ ซึ่งรู้จักกัน

เนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร ได้เข้า

ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปใน

ทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ อันถือเป็นการกระท าการอันมี

ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1) 

ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสมัพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเปน็

การกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) (“ประกาศ 

ทจ. 7/2552”) รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 

21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั

ฯ”) โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร 

แล้ว  Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้

ร้อยละ 53.48 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน 

และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

2. แก้ไขหน้า 12 หัวข้อ 1.6 เร่ืองสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ข้อความเดิม 

1) รายได้ 

รายได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส านักพิมพ์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์

ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา และรายได้อื่น โดยในปี 2558 – 2560 และไตร

มาสที่ 3 ปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 227.62 ล้านบาท 182.21 ล้านบาท 158.27 ล้านบาท และ 79.01 ล้านบาท 
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ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่าง ปี 2558 – 2560 ลดลงเท่ากับร้อยละ 

15.40 ทั้งนี้คาดว่าเกิดจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  

2) อัตราก าไรขั้นต้น 

ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีก าไรขั้นต้นท่ีร้อยละ 27.07 ร้อยละ 38.12 ร้อยละ 46.79 และ ร้อยละ 

(7.83) ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราก าไรขั้นต้นที่เพ่ิมขึ้นตลอดช่วงปี 2558 – 2560 มาจากมาตรการในการ

ควบคุมและลดต้นทุนอื่น ๆ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นฉบับและค่าลิขสิทธิ์ลดลง ทั้งนี้ อัตราก าไรขั้นต้นในงวดเก้า

เดือนย้อนหลัง ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวลดลง เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เริ่มด าเนินการตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2561 จึงมีต้นทุนคงที่สูง รวมไปถึงต้นทุนในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฟรีชีทที่ค่อนข้างมาก ประกอบกับการไม่

สามารถรับรู้รายได้ในช่วงเริ่มด าเนินงาน จึงท าให้อัตราก าไรข้างต้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ลดต่ าลง 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผล

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 283.58 ล้านบาท 73.17 ล้านบาท และ 132.47 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุ

ที่ในปี 2559 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวนมาก เป็นผลมาจากในปี 2559 กลุ่ม

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ ได้

ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ส าหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของ

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จ านวน 204.45 ล้านบาท โดยใช้นโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าท่ี

เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และค้างนาน ได้แก่ สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

จากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน 

จะมีการพิจารณามูลค่าสทุธิที่จะได้รบัจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบขายเหมาลดราคา และส าหรับสนิค้าคงเหลอื

ที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขาย

เหมาช่ังกิโล และ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทึกส ารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

กันของบริษัทในกลุ่ม NMG จ านวน 54.09 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จ านวน 5.45 ล้าน

บาท เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เริ่มด าเนินธุรกิจในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่า

มูลค่าของค่าความนิยมที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจอาจเกิดการด้อยค่า จากดุลยพินิจของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงรั บรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 
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ซึง่หากค านวณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ของบริษัท

ฯ ในปี 2558 – 2560 พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 79.13 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจต่อปี (CAGR) ปี 2558 – 

2560 ติดลบเท่ากับร้อยละ 2.08 อันเนื่องมาจากการปรับลดของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาด    

4) ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คือ ขาดทุน 18.53 ล้านบาท ขาดทุน 213.86 ล้านบาท ก าไร 

7.18 ล้านบาท และ ขาดทุน 131.73 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับตดิลบร้อยละ 8.14 ติดลบร้อยละ 

117.37 มีค่าบวกร้อยละ 4.54 และ ติดลบร้อยละ 166.73 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของยอดขายในกลุ่ม

หนังสือและรายได้จากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง และมีรายการจากการปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกการเป็นตัวแทนหนังสือพิมพ์จาก The Yomiuri Shimbun 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยกลุ่มบริษัทฯ 

พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5) สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 321.24 ล้านบาท ลดลงจ านวน 55.25 ล้านบาทจาก 376.49 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ การลดลง

ของเงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 140.50 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 376.49  ล้านบาท ลดลงจ านวน 282.91 ล้านบาทจาก 

659.40 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 42.90 โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ การ

ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบั น

และมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จ านวน 199.23 ล้านบาท และการลดลงของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 17.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อลิขสิทธิ์น้อยลงและเลือกสรรหนังสือมากข้ึน 

6) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 46.79 ล้านบาท ลดลง 62.56 ล้านบาท จาก 109.35 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 57.21 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้ สินรวมลดลง 63.02 ล้าน
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บาท จาก 172.37 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558  คิดเป็นร้อยละ 36.56 โดยการลดลงของหนี้สินรวมในแต่ละปีเป็นผล

มาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 274.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 7 .30 ล้านบาท จาก 

267.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.73 โดยเพิ่มขึ้นจากก าไรจากผลประกอบการ โดยมีก าไร

สุทธิส าหรับปีจ านวน 7.18 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 267.14 ล้านบาท ลดลงจ านวน 219 .89 ล้านบาท จาก 

487.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 45.15  โดยลดลงจากขาดทุนจากผลประกอบการ โดยมี

ขาดทุนสุทธิส าหรับปีจ านวน 213.86 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจ 

ข้อความใหม ่

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1) รายได้ 

รายได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส านักพิมพ์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์

ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา และรายได้อื่น โดยในปี 2558 – 2560 และไตร

มาสที่ 3 ปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 227.62 ล้านบาท 182.21 ล้านบาท 158.27 ล้านบาท และ 79.01 ล้านบาท 

ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่าง ปี 2558 – 2560 ลดลงเท่ากับร้อยละ 

15.40 ทั้งนี้คาดว่าเกิดจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  

2) อัตราก าไรขั้นต้น 

ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีก าไรขั้นต้นท่ีร้อยละ 27.07 ร้อยละ 38.12 ร้อยละ 46.79 และ ร้อยละ 

(7.83) ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราก าไรขั้นต้นที่เพ่ิมขึ้นตลอดช่วงปี 2558 – 2560 มาจากมาตรการในการ

ควบคุมและลดต้นทุนอื่น ๆ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นฉบับและค่าลิขสิทธิ์ลดลง ทั้งนี้ อัตราก าไรขั้นต้นในงวดเก้า

เดือนย้อนหลัง ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวลดลง เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เริ่มด าเนินการตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2561 จึงมีต้นทุนคงที่สูง รวมไปถึงต้นทุนในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฟรีชีทที่ค่อนข้างมาก ประกอบกบัการไม่

สามารถรับรู้รายได้ในช่วงเริ่มด าเนินงาน จึงท าให้อัตราก าไรข้างต้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ลดต่ าลง 

 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
 

 

7 

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผล
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 283.58 ล้านบาท 73.17 ล้านบาท และ 132.47 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุ
ที่ในปี 2559 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวนมาก เป็นผลมาจากในปี 2559 กลุ่ม
บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ 
ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ส าหรบัสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จ านวน 204.45 ล้านบาท โดยใช้นโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าที่
เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และค้างนาน ได้แก่ สินค้าคงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
จากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน 
จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบขายเหมาลดราคา และส าหรับสินค้า
คงเหลือที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบ
การขายเหมาชั่งกิโล และ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทึกส ารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของบริษัท
ฯ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในกลุ่ม NMG อาทิ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสติ้ง จ ากัด บริษัท คมชัดลึก มีเดียจ ากัด บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด และ บริษัท เนช่ัน นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด รวมจ านวน 54.09 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จ านวน 5.45 ล้านบาท เนื่องจาก 
OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เริ่มด าเนินธุรกิจในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามูลค่าของค่า
ความนิยมที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจอาจเกิดการด้อยค่า จากดุลยพินิจของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 

ซึ่งหากค านวณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ของบริษัท

ฯ ในปี 2558 – 2560 พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 79.13 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจต่อปี (CAGR) ปี 2558 – 

2560 ติดลบเท่ากับร้อยละ 2.08 อันเนื่องมาจากการปรับลดของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาด    

4) ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คือ ขาดทุน 18.53 ล้านบาท ขาดทุน 213.86 ล้านบาท ก าไร 

7.18 ล้านบาท และ ขาดทุน 131.73 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับตดิลบร้อยละ 8.14 ติดลบร้อยละ 

117.37 มีค่าบวกร้อยละ 4.54 และ ติดลบร้อยละ 166.73 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของยอดขายในกลุ่ม

หนังสือและรายได้จากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง และมีรายการจากการปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกการเป็นตัวแทนหนังสือพิมพ์จาก The Yomiuri Shimbun 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยกลุ่มบริษัทฯ 

พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5) สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 321.24 ล้านบาท ลดลงจ านวน 55.25 ล้านบาทจาก 376.49 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ การลดลง

ของเงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 140.50 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 376.49  ล้านบาท ลดลงจ านวน 282.91 ล้านบาทจาก 

659.40 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 42.90 โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ การ

ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จ านวน 199.23 ล้านบาท และการลดลงของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 17.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อลิขสิทธ์ิน้อยลงและเลือกสรรหนังสือมากข้ึน 

6) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 46.79 ล้านบาท ลดลง 62.56 ล้านบาท จาก 109.35 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 57.21 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง  63.02 ล้าน

บาท จาก 172.37 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558  คิดเป็นร้อยละ 36.56 โดยการลดลงของหนี้สินรวมในแต่ละปีเป็นผล

มาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 274.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 7.30 ล้านบาท จาก 

267.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.73 โดยเพิ่มขึ้นจากก าไรจากผลประกอบการ โดยมีก าไร

สุทธิส าหรับปีจ านวน 7.18 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 267.14 ล้านบาท ลดลงจ านวน 219.89 ล้านบาท จาก 

487.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 45.15  โดยลดลงจากขาดทุนจากผลประกอบการ โดยมี

ขาดทุนสุทธิส าหรับปีจ านวน 213.86 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจ 
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การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการ

ประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ท าค าเสนอ

ซื้อ (Private Placement) ดังนี ้

• ธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ค ภายใต้ช่ือส านักพิมพ์เนช่ันบุ๊ค  

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 121.84 ล้านบาท และเงินลงทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ใน

วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท โดย ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดจ าหน่ายแบบขายฝากผ่านตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ ส่งผล

ให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวนมาก บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับลดสัดส่วนการขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายราย

ใหญ่ มุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนการขายรายย่อย โดยผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายออนไลน์และการจัดจ าหน่ายในช่องทางอีเวนท์

มากขึ้น เช่น งานสัปดาห์หนังสือ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทคาดการณ์ว่า เมื่อปรับสัดส่วนการขายข้างต้นแล้ว บริษั ทฯ จะมี

ต้นทุนการขายสินค้าที่ลดลง ส่งผลให้มีก าไรสุทธิที่สูงข้ึน 

• ธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 

จ ากัด เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินไม่เกิน 26.60 ล้านบาท โดย บริษัทฯ ยังคงจะมุ่งเน้นการผลิตและจัดจ าหน่าย

หนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศในทวีปเอเชีย อื่น ๆ อาทิ โดราเอมอน, เคร

ยอนชินจัง เป็นต้น รวมทั้งสิ่งพิมพ์ที่ได้ลิขสิทธิ์จากประเทศอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป บริษัทฯ วางแผนที่จะปรับ

แผนธุรกิจหนังสือการ์ตูนไปในช่องทางออนไลน์มากขึ้นส าหรับการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์ใหม่ ส่วนลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้เซ็น

สัญญาไปก่อนหน้า ยังคงจัดจ าหน่ายในรูปแบบของรูปเล่มดังเดิม 

• ธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์  มีเดีย จ ากัด เพื่อใช้เป็น

เงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท ภายในปี 2562 และเป็นเงินหมุนเวียน

ในวงเงินไม่เกิน 85.26 ล้านบาท โดย บริษัทฯ จะท าการลงทุนเพิ่มในระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล รวมถึงเว็บ

ไซท์ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งานใช้เป็นฐานข้อมูลของบริษัท และเพื่อต่อยอดในธุรกิจโฆษณา E-Commerce การ

ลงทุนนี้จะท าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายด้านธุรกิจโฆษณาเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีช่องทางในการลง

โฆษณามากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจนายหน้าประกันและสินเชื่อธนาคารที่บริษัทจะสามารถมีช่องทางส่งต่อลูกค้าให้กับทาง

บริษัทคู่สัญญามากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากการลงทุนใน

ครั้งนี้ได้ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ธุรกิจ การใช้เงิน จ านวนเงิน 

NINE 
เพิ่มสัดส่วนการขายรายย่อย โดยผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายออนไลน์และการจัด
จ าหน่ายในช่องทางอีเวนท์มากขึ้น 

เงินทุนหมุนเวียน 
เงินลงทุน 

121.84 ล้านบาท 
10.00 ล้านบาท 

NGE 
ปรับแผนธุรกิจหนังสือการ์ตูนไปในช่องทางออนไลน์มากขึ้นส าหรับการ์ตูนที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์ใหม่ 

เงินทุนหมุนเวียน 26.60 ล้านบาท 

OWM 
ลงทุนเพิ่มในระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์  เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งานใช้เป็น
ฐานข้อมูลของบริษัท และเพื่อต่อยอดในธุรกิจโฆษณา E-Commerce 

เงินทุนหมุนเวียน 
เงินลงทุน 

85.26 ล้านบาท  
30.00 ล้านบาท 

รวม  273.70 ล้านบาท 

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยจากการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 

Objective) จากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ บริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น มีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถรองรับการ

ประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตได้ ทั้งนี้แผนการด าเนินงานเบื้องต้นที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ 

คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในอนาคตที่ดีขึ้น และด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะเศรฐกิจและ

อุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

3. แก้ไขหน้า 14 หัวข้อ 1.7 เร่ืองโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ข้อความเดิม 

รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ Silom Road 
Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  71.04 
2 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  3.53 
3 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  1.57 
4 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  1.15 
5 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.74 
6 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.59 
7 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.53 
8 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.48 
9 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.48 
10 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.41 
11 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.02 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
12 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
13 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 19.45 

รวม 170,049,286 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 

รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ Silom 
Road Limited และ นายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร และก่อนการท าเสนอซื้อ โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ หุ้นสามัญที่เสนอ
ขายให้กับ SRL จ านวน 175,950,000 หุ้น หุ้นที่เสนอขายให้กับนายวิโรจน์ จ านวน 19,550,000 หุ้น ในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 
2 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  33.05 
3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 1/ 19,550,000 5.35 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 

รวม 365,549,286 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 
หมายเหตุ:    1/   Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1) ของ

ประกาศ ทจ.7/2552 เน่ืองจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 
ต้ังเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงท่ีจะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่ม
ทุนบริษัทฯ ในครั้งน้ี รวมถึงท้ังสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เน่ืองจากภายหลังการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพรแล้ว ท้ังสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลท่ีจะเข้า
เป็นบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และหลังการท าค าเสนอซื้อ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับค าเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อ 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 179,119,150 49.00 
2 บริษั ท  เนชั่ น  มั ลติ มี เ ดี ย  กรุ๊ ป  จ า กัด 

(มหาชน)  
 120,808,387  33.05 - - 

3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 5.35 186,430,136 51.00 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 - - 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 - - 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 - - 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 - - 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 - - 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 - - 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 - - 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 - - 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 - - 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 - - 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 - - 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 - - 

รวม 365,549,286 100.00 365,549,286 100.00 
หมายเหตุ:    1/      เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ได้มีอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 เร่ืองการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นท่ีถือโดยคน

ต่างด้าวจากจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ดังน้ัน SRL ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติจึงสามารถท่ีจะซื้อและถือครองหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ท่ีไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด 

 

ข้อความใหม่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ Silom Road 
Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561  

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว ร้อยละ 
1 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  71.04 
2 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  3.53 
3 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  1.57 
4 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  1.15 
5 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.74 
6 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.59 
7 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.53 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว ร้อยละ 
8 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.48 
9 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.48 
10 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.41 
11 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.02 
12 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
13 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 19.45 

รวม 170,049,286 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 

รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ Silom 
Road Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และก่อนการท าเสนอซื้อ โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ หุ้นสามัญที่เสนอ
ขายให้กับ SRL จ านวน 175,950,000 หุ้น หุ้นที่เสนอขายให้กับนายวิโรจน์ จ านวน 19,550,000 หุ้น ในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว ร้อยละ 
1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 
2 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  33.05 
3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 1/ 19,550,000 5.35 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 

รวม 365,549,2862/ 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 
หมายเหตุ:     1/   Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1) 

ของประกาศ ทจ.7/2552 เน่ืองจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ต้ังเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงท่ีจะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการ
เข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งน้ี รวมถึงท้ังสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เน่ืองจากภายหลังการ



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพรแล้ว ท้ังสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลท่ีจะ
เข้าเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม 

 2/ หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดจ านวน 365 ,549,286 หุ้น และทุนจดทะเบียนจ านวน 
390,549,286 หุ้น โดยทุนจดทะเบียน จ านวน 25,000,000 หุ้น ท่ีไม่ได้ออกจ าหน่ายตามเหตุผลท่ีได้ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่ายดังกล่าวในภายหลัง 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ  
ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และหลังการท าค าเสนอซื้อ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับค าเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อ 
จ านวนหุ้นที่เรียก

ช าระแล้ว 
ร้อยละ จ านวนหุ้นที่เรียก

ช าระแล้ว 
ร้อยละ 

1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 179,119,150 49.00 
2 บริษั ท  เนชั่ น  มั ลติ มี เ ดี ย  กรุ๊ ป  จ า กัด 

(มหาชน)  
 120,808,387  33.05 - - 

3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 5.35 186,430,136 51.00 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 - - 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 - - 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 - - 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 - - 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 - - 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 - - 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 - - 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 - - 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 - - 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 - - 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 - - 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 - - 

รวม 365,549,286 100.00 365,549,286 100.00 
หมายเหตุ:    1/      เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ได้มีอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 เร่ืองการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นท่ีถือโดยคน

ต่างด้าวจากจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ดังน้ัน SRL ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติจึงสามารถท่ีจะซื้อและถือครองหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ท่ีไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด 

 

4. แก้ไขหน้า 18 หัวข้อ 3.1 เร่ืองสรุปสาระส าคัญของสัญญา/ขอ้ตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่กลุม่ผู้ท าค าเสนอซ้ือ
กระท าขึ้นก่อนการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมี
นัยส าคัญ ดังนี ้

ข้อความเดิม 

(1) สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“สัญญาจองซื้อ
หุ้นสามัญฯ”) 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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(1-ก) คู่สัญญา  

ผู้จองซื้อ:  Silom Road Limited (“SRL”) และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) 
(รวมเรียกว่า “นักลงทุน”) 

ผู้ออกหลักทรัพย์: บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

(2) วันท่ีลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

27 พฤศจิกายน 2561 

(3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

ตาราง จ านวนหุ้นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

ประเภทหลักทรัพย ์ รุ่น จ านวนหลกัทรัพย ์(หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
หลักทรัพย์ที่จ าหนา่ยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ  

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้SRL) - 175,950,000 48.13 48.13 

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้นายวิโรจน์) - 19,550,000 5.35 5.35 

รวม - 195,500,000 53.48 53.48 

 
(4) ช่ือท่ีปรึกษาในการท าสัญญาจองหุ้นสามัญฯ 

บริษัท ส านักกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

(5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญาจองหุ้นสามัญฯ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา 

- SRL ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการ และกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทุน เป็นจ านวนท้ังสิ้น 175,950,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 246,330,000 บาท 

- นายวิโรจน์ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการและกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
27,370,000 บาท 

- เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติ

รายการดังนี้ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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▪ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกิจการ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้น
ที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

▪ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
▪ อนุมัติการเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด

คือ SRL และ นายวิโรจน์ 
▪ อนุมัติการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้กับนักลงทุน 
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ของกิจการในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุนแทน 

Mr. Ka Ming Jacky Lam 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันกิจการเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือ
ช่ือร่วมกับนายพนา จันทรวิโรจน์ หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสมชาย มีแสน คนใดคนหนึ่ง
รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคัญของกิจการ 

(ข) กิจการได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย 
จ ากัด (“OWM”) มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 

▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุน 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือ
ร่วมกับกรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่านพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

(ง) ในกรณีที่กิจการเข้าท าสัญญากับคู่สัญญาใด ๆ ก่อนวันที่จองซื้อหุ้นสามัญฯ จะเสร็จสิ้น และหากสัญญา
ดังกล่าวมีการก าหนดเรื่องการห้ามเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมกิจการ (Change in Control Restriction) 
กิจการต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาดังกล่าวก่อน 

(จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลให้กิจการ หรือบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องหรือด าเนินการ
ตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรง 

- เงื่อนไขอื่นท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันทีเ่สร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการ
ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด ท่ีประชุมคณะกรรมการของกิจการ มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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▪ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของนักลงทุนอีก 1 ท่าน เพื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ 
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันกิจการตามที่นักลงทุนแจ้งเพื่อขอแก้ไขใน

ภายหลัง 
 
ข้อความใหม่ 

1. สัญญาจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“สัญญาจองซ้ือ
หุ้นสามัญฯ”) 

(1) สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
(“สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ”) 

(1) คู่สัญญา  

ผู้จองซื้อ:  Silom Road Limited (“SRL”) และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) 
(รวมเรียกว่า “นักลงทุน”) 

ผู้ออกหลักทรัพย์: บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

(2) วันท่ีลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

27 พฤศจิกายน 2561 

(3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

ตาราง จ านวนหุ้นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

ประเภทหลักทรัพย ์ รุ่น จ านวนหลกัทรัพย ์(หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
หลักทรัพย์ที่จ าหนา่ยได้แล้ว

ทั้งหมด1/ 

ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ  

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้SRL) - 175,950,000 48.13 48.13 

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้นายวิโรจน์) - 19,550,000 5.35 5.35 

รวม - 195,500,000 53.48 53.48 

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ย่ืนค าเสนอซ้ือ บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยบริษัทฯมีหุ้นสามัญที่ออกช าระแล้วทัง้หมดจ านวน 365,549,286 หุ้น ทั้งนี้ 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ 

(Specific Objective) จ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

308,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นาง

เตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 25 ,000,000 หุ้น ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน 

ดังนั้น หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดจ านวน 365,549,286 หุ้น และทุน



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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จดทะเบียนจ านวน 390,549,286 หุ้น โดยทุนจดทะเบียน จ านวน 25,000,000 หุ้น ที่ไม่ได้ออกจ าหน่ายตามเหตุผลทีไ่ด้ระบุข้างตน้ บริษัทฯ จะด าเนินการ

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายดังกล่าวในภายหลัง 

(4) ช่ือท่ีปรึกษาในการท าสัญญาจองหุ้นสามัญฯ 

บริษัท ส านักกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

(5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญาจองหุ้นสามัญฯ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา 

- SRL ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการ และกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทุน เป็นจ านวนท้ังสิ้น 175,950,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 246,330,000 บาท 

- นายวิโรจน์ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการและกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
27,370,000 บาท 

- เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติ

รายการดังนี้ 
▪ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกิจการ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้น

ที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

▪ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
▪ อนุมัติการเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด

คือ SRL และ นายวิโรจน์ 
▪ อนุมัติการเขา้ท ารายการเกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้กับนักลงทุน 
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ของกิจการในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุนแทน 

Mr. Ka Ming Jacky Lam 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันกิจการเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือ
ช่ือร่วมกับนายพนา จันทรวิโรจน์ หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสมชาย มีแสน คนใดคนหนึ่ง
รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคัญของกิจการ 

(ข) กิจการได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย 
จ ากัด (“OWM”) มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 

▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุน 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือ
ร่วมกับกรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่านพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

(ง) ในกรณีที่กิจการเข้าท าสัญญากับคู่สัญญาใด ๆ ก่อนวันที่จองซื้อหุ้นสามัญฯ จะเสร็จสิ้น และหากสัญญา
ดังกล่าวมีการก าหนดเรื่องการห้ามเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมกิจการ (Change in Control Restriction) 
กิจการต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาดังกล่าวก่อน 

(จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลให้กิจการ หรือบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องหรือด าเนินการ
ตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรง 

- เงื่อนไขอื่นท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันท่ีเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการ
ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด ท่ีประชุมคณะกรรมการของกิจการ มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 
▪ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของนักลงทุนอีก 1 ท่าน เพื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ 
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันกิจการตามที่นักลงทุนแจ้งเพื่อขอแก้ไขใน

ภายหลัง 

ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อข้างต้นได้ส าเร็จลุล่วงแล้ว 
 

2. สรุปสาระส าคัญของสัญญาการกระท าการร่วมกัน (Acting in Concert Agreement) 

(1) คู่สัญญา  
ผู้จองซื้อ:  Silom Road Limited (“SRL”) และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) 

(รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) 
ผู้ออกหลักทรัพย์: บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

(2) วันท่ีลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

22 พฤศจิกายน 2561 

(3) สรุปสาระส าคัญของสัญญา:   
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- คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามเง่ือนไขและข้อก าหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญ
ฯ และตกลงจะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการร่วมกันตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีก าหนดในสัญญานี้ 

- คู่สัญญาจะต้องท าการหารือและตกลงร่วมกันในเรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ ในกรณีที่ไม่
สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ให้ถือการตัดสินใจของ SRL มีผลบังคับใช้ 

- ส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ คู่สัญญาตกลงและรับทราบถึงข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวใน
กิจการ ซึ่งส่งผลให้ SRL สามารถถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกิจการ ในกรณีที่ SRL ไม่สามารถซื้อหุ้นของกิจการที่มีคนมาเสนอขายจากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ใน
ครั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ SRL ถือหุ้นกิจการเกินข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว นาย
วิโรจน์ตกลงที่จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการในส่วนดังกล่าว 

- ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมเรียกว่า 
“ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม”) อีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะช าระค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของตนคืนใหแ้ก่ฝ่ายที่ออกค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้า ภายหลังจากการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่
ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเสร็จสิ้น 

- ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรร
ให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายไม่จ าเป็นที่จะต้อง
เสนอข้อคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาท าค าเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อตกลงที่จะใช้สิทธิ
ออกเสียงท่ีมีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่ที่จะบริหารงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากระยะเวลา 12 เดือน
ดังกล่าว หากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอข้อคิดเห็นและใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมกิจการที่
เป็นอิสระต่อกันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการมากกว่าการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน กลุ่มผู้ท าค า
เสนอซื้ออาจพิจารณาสิ้นสุดความสัมพันธ์ในลักษณะความเป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) 
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5. แก้ไขหน้า 20 หัวข้อ 3.2 เร่ืองการถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกลุ่มผู้ท าค าเสนอซ้ือ หรือผู้มีอ านาจ
กระท าการผูกพันกับกลุม่ผู้ท าค าเสนอซ้ือ (ในกรณีที่กลุม่ผู้ท าค าเสนอซ้ือเป็นนิติบุคคล) ของบริษทัฯ หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ  (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นนิติบุคคล) 

ข้อความเดิม 

ณ วันที่ยื่นค าเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการเป็นจ านวนทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ โดย SRL เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจ านวนท้ังสิ้น 175,950,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสทิธิออกเสียงเทา่กบั
ร้อยละ 48.13 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ และนายวิโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นใน
กิจการจ านวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 5.35 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 

แผนภาพ โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของ ASM และ ASMH
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หมายเหตุ: - กรอบในประหมายถึงกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert)             
- ณ วันที่ย่ืนค าเสนอซ้ือ Chit Lom Limited (ผ่านการถือหุ้นโดย CGS – CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.) ซ่ึงเป็นบริษัทลงทุนภายใต้
กองทุนที่บริหารโดย Argyle Street Management Limited (“ASM”) ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Argyle Street Management Holding Limited 
(“ASMH”) เช่นเดียวกับ SRL ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“NMG”) (NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการใน
สัดส่วนร้อยละ 33.05 ของหุ้นที่ออกช าระแล้วทั้งหมดของกิจการ ก่อนการท าค าเสนอซ้ือ) จ านวน 391,972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของหุ้นที่
ออกและช าระแล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NMG ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ Chit Lom Limited คือ ผู้ถือหน่วยใน
กองทุน อย่างไรก็ตาม Mr. Kin Chan และ Miss Yick Yee Angie Li (สองในสามท่านของบุคคลที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รบัประโยชน์สูงสดุของ 
SRL) ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน ASM และ Mr. V Nee Yah เป็นกรรมการใน ASM 

ข้อความใหม ่

ณ วันที่ยื่นค าเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการเป็นจ านวนทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ โดย SRL เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจ านวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสทิธิออกเสียงเทา่กบั
ร้อยละ 48.13 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ (SRL เป็นนิติบุคคลต่างชาติ จึง
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) และนายวิโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจ านวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 5.35 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ 

ในการนี้ SRL และนายวิโรจน์ มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties 
acting in concert) ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ.7/2552 เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุน
ในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหาร
บริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ รวมถึงทั้งสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรแล้ว ทั้งสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ฯ และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภาพ โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของ ASM และ ASMHแผนภูม ิ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ

 

หมายเหตุ: - กรอบในเส้นประหมายถึงผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของผู้ท าค าเสนอซ้ือ กลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert)  
- กลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert) คือ SRL และ นายวิโรจน์ 
- ณ วันที่ย่ืนค าเสนอซ้ือ Chit Lom Limited (ผ่านการถือหุ้นโดย CGS – CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.) ซ่ึงเป็นบริษัทลงทุนภายใต้
กองทุนที่บริหารโดย Argyle Street Management Limited (“ASM”) ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Argyle Street Management Holding Limited 
(“ASMH”) เช่นเดียวกับ SRL ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“NMG”) (NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการใน
สัดส่วนร้อยละ 33.05 ของหุ้นที่ออกช าระแล้วทั้งหมดของกิจการ ก่อนการท าค าเสนอซ้ือ) จ านวน 391,972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของหุ้นที่
ออกและช าระแล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NMG ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ Chit Lom Limited คือ ผู้ถือหน่วยใน
กองทุน อย่างไรก็ตาม Mr. Kin Chan และ Miss Yick Yee Angie Li (สองในสามท่านของบุคคลที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รบัประโยชน์สูงสดุของ 
SRL) ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน ASM และ Mr. V Nee Yah เป็นกรรมการใน ASM 

6. แก้ไขหน้า 23 หัวข้อ 4.3 เร่ืองนโยบายและแผนการบริหารบริษัทฯ 

ข้อความเดิม 

2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ
หลักของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจท่ีจะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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เช่นเดิม เนื่องจาก กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้การด าเนินงานของ OWM  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้เห็นถึงความส าเร็จของธุรกิจดังกล่าวในประเทศฮ่องกง และเล็งเห็นว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ นโยบาย
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่น ๆ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการด าเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันในอนาคต  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค า
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มกีารขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ รวมถึงได้รับอนุมัติอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

นอกจากนี้ SRL และนายวิโรจน์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ SRL และนายวิโรจน์ ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะ
เดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับ
บริษัทฯ เช่นกัน 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมี
นัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ
ไม่ได้ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ และไม่มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
หรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน  อย่างไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินธุรกิจ ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพ่ิมความคล่องตัวใน
การขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยัง
ไม่มีความชัดเจน  
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2.2 การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มก าลังการผลิตอย่างมีนัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการ
ลงทุนตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
รับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ 
การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนั้น 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมี
นัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายและแผนการขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิตของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มี
ความชัดเจน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการขยายกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ขยายกิจการดังกล่าวสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับและผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นให้กับบริษัทฯ ได้โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ประกอบกับกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมปีระสบการณ์ลงทุนในธุรกิจสื่อและธุรกิจ
มีเดียในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการของกิจการจึงมี
ความเห็นว่าแผนการขยายกิจการในอนาคตของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อน่าจะมีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร 

ภายหลังจากท่ีกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 
53.48 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน  

อนึ่ง กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจ านวน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณา โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของกิจการและกรรมการ
ผู้มีอ านาจผูกพันของกิจการ ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้ 
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1) ปัจจุบันและภายหลังการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ 

- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค า
เสนอซื้อจ านวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร) 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายพนา 
จันทรวิโรจน์ หรือ นายสมชาย มีเสน หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และ
ประทับตราส าคัญบริษัทฯ 

2) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน 

โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด  
- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค า

เสนอซื้อจ านวน 2 ท่าน 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท า
ค าเสนอซื้อ 

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะตอ้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑต์า่ง 
ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังไม่มีอ านาจควบคุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่
ต้องการเสียงข้างมากได้ด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อซึ่งยังมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีกรรมการอิสระผู้เป็นอิสระจาก
การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของ
กิจการ ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. กฎระเบียบของตลท. และกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญ 
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2.4 แผนการได้มา และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น
อื่น ๆ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
ฯ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค า
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มกีารขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลง แผนการได้มา และ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงแผนการได้มา และจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้มี
ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจก
ฟรีภายใต้การด าเนินงานของ OWM  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่กลุ่มผู้ท าค า
เสนอซื้อจะท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์สะสมของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่าแผนการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต น่าจะมีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยัง
ไม่มีความชัดเจน 

2.5 โครงสร้างทางการเงิน 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลา 
12 เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการ
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เพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ผลกระทบใด ๆ ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
การเงินอย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้
รับผลกระทบจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเ วลาดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ยังไม่มีความชัดเจน  

2.6 นโยบายการจ่ายปันผล 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 
เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะยังคงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30.00 ของก าไรสุทธิ
ของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ) ในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และ
ส ารองอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯ อน่ึง หากมีความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายปัน
ผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปัน
ผลอย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีความจ าเป็นจ่ายเงินปันผลในอัตราทีน่้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ หรืออาจงดเว้นการจ่ายปันผลไดข้ึ้นอยู่
กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน 

2.7 รายการระหว่างกัน 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขั้นตอนการอนุมัตริายการระหว่างกันตามข้อก าหนด
ของตลาดลหลักทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้อง/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ก่อนการท าค าเสนอซื้อ 

บริษัทฯ กับกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีการท ารายการระหว่างกัน 
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ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในอนาคต กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อและบริษัทฯ 
จะด าเนินการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับการท ารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับบริษัทฯ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ท าขึ้น
โดยมีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากนโยบายการท า
รายการระหว่างกันในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารบัซื้อตามที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ และสถานะของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีกรรมการอิสระผู้เป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีสวนได้ส่วนเสียกับการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เสมือนท ากับบุคคลภายนอก 
และจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญ  

ข้อความใหม ่

2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ
หลักของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจท่ีจะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เช่นเดิม เนื่องจาก กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้การด าเนินงานของ OWM  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้เห็นถึงความส าเร็จของธุรกิจดังกล่าวในประเทศฮ่องกง และเล็งเห็นว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ นโยบาย
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่น ๆ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการด าเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันในอนาคต 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค า
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มกีารขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ รวมถึงได้รับอนุมัติอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ ง หรือข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

นอกจากนี้ SRL และนายวิโรจน์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ SRL และนายวิโรจน์ ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะ
เดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับ
บริษัทฯ เช่นกัน 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมี
นัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ
ไม่ได้ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ และไม่มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
หรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้อมีแผนธุรกิจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Freesheet) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้ช่ือ 
“Rabbit Today” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในเมือง โดยแจกฟรีผ่านช่องทางสถานีรถไฟฟ้า และ
รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งรัฐบาลไทยมีการสนับสนุนโครงการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผน
แม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (MTMP) ของกระทรวงคมนาคมที่จะขยาย
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มจาก 3 เส้นทางได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ระยะทางรวม 29 กม. เป็น 11 เส้นทาง ระยะทางรวม 206 กม. ภายในปี 2570 

ดังนั้นคณะกรรมการของกิจการจึงมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อนี่จะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้
ด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีตามสถานีรถ MRT ในประเทศฮ่องกง ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงข่ายการเดินทางอย่าง
ทั่วถึงมาใช้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะมีลักษณะโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอย่างกว้าง
ขวางในอนาคตได้ประสบความส าเร็จด้วยเช่นเดียวกัน 

อาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือ
สภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพ่ิมความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน  
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2.2 การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มก าลังการผลิตอย่างมีนัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการ
ลงทุนตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
รับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ 
การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนั้น 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมี
นัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายและแผนการขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิตของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ  ซึ่งกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ
อาจพิจารณาขยายการลงทุนหรือก าลังผลิตของธุรกิจ Freesheet ของ OWM สืบเนื่องมากจากการขยายเส้นทาง
รถไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นช่องทางการแจกจ าหน่ายหลักของหนังสือพิมพ์ Freesheet ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่
มีความชัดเจน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการขยายกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ขยายกิจการดังกล่าวสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับและผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นให้กับบริษัทฯ ได้โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ประกอบกับ ทัง้นี ้กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมปีระสบการณ์ลงทุนในธุรกิจสื่อและ
ธุรกิจมีเดียในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการของกิจการ
จึงมีความเห็นว่าแผนการขยายกิจการในอนาคตของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อน่าจะมีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 
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2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร 

ภายหลังจากท่ีกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 
53.48 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน  

อนึ่ง กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจ านวน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณา โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของกิจการและกรรมการ
ผู้มีอ านาจผูกพันของกิจการ ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้ 

3) ปัจจุบันและภายหลังการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ 

- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค า
เสนอซื้อจ านวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร) 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่  นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร หรือ ตัวแทนของผู้ท าค าเสนอ
ซื้ออีก 1 ท่าน  ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งของกิจการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระรวมเป็นสอง
คน และประทับตราส าคัญบริษัทฯ (จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท าค า
เสนอซื้อ) 

4) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน 

โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด  
- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค า

เสนอซื้อจ านวน 2 ท่าน 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท า
ค าเสนอซื้อ 

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะตอ้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑต์า่ง 
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ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังไม่มีอ านาจควบคุมมติของที่ประชุม
คณะกรรมการที่ต้องการเสียงข้างมากได้ด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อซึ่งยังมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่ งของ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีกรรมการอิสระผูเ้ปน็
อิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร และหากมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติ
ของกิจการ ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. กฎระเบียบของตลท. และกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญ 

2.4 แผนการได้มา และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น
อื่น ๆ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
ฯ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค า
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มกีารขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลง แผนการได้มา และ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงแผนการได้มา และจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้มี
ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์ แจก
ฟรีภายใต้การด าเนินงานของ OWM  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่กลุ่มผู้ท าค า
เสนอซื้อจะท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ท าค าเสนอ
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ซื้ออาจพิจารณาธุรกรรมอันอาจเป็นการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนการด าเนินงาน นอกจากน้ี ด้วยความเช่ียวชาญและประสบการณ์สะสมของกลุ่มผู้ท า
ค าเสนอซื้อ คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่าแผนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตจะมี
ประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน 

2.5 โครงสร้างทางการเงิน 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลา 
12 เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการ
เพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ผลกระทบใด ๆ ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
การเงินอย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้
รับผลกระทบจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้ท าการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
273,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ (Private Placement) ภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องและรองรับการประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น คณะกรรมการของกิจการจึง
คาดว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอยังไม่มีแผนในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของกิจการเช่ือว่า หากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะพิจารณาอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางการเงิน ก็จะเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการ
เติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความ
ชัดเจน  

2.6 นโยบายการจ่ายปันผล 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 
เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะยังคงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30.00 ของก าไรสุทธิ
ของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ) ในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และ
ส ารองอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
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บริษัทฯ อน่ึง หากมีความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายปัน
ผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่าย
ปันผลอย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ หรืออาจงดเว้นการจ่ายปันผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มี
ความชัดเจน 

2.7 รายการระหว่างกัน 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขั้นตอนการอนุมัตริายการระหว่างกันตามข้อก าหนด
ของตลาดลหลักทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้อง/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ก่อนการท าค าเสนอซื้อ 

บริษัทฯ กับกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีการท ารายการระหว่างกัน 

ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในอนาคต กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อและบริษัทฯ 
จะด าเนินการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับการท ารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับบริษัทฯ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ท าขึ้น
โดยมีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากนโยบายการท า
รายการระหว่างกันในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารบัซื้อตามที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ และสถานะของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีกรรมการอิสระผู้เป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีสวนได้ส่วนเสียกับการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เสมือนท ากับบุคคลภายนอก 
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และจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจาก
นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 
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กิจการขอรับรองว่าข้อความในรายงานความเห็นของที่กิจการต่อค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ลงวันท่ี 09 มกราคม 2562 ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจท าให้
บุคคลอื่นส าคัญผิดในสาระส าคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
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ในสาระส าคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
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1. แก้ไขหน้า 1 หัวข้อ 1.1 เร่ืองลักษณะรายการ 

ข้อความเดิม 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
(“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) จ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 
308,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 35 ,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เต็มตามจ านวนที่ได้รับ
การจัดสรร และได้รับช าระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวนรวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการออกหุ้นเพิม่
ทุนสามัญให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นผลให้กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 และเมื่อ
วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (247-4)  โดยมีเนื้อหาส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ข้อความใหม่ 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
(“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
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Objective) จ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 
308,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ านวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 35 ,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวทั้งหมดหรือ

บางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เต็มตามจ านวนที่ได้รับ

การจัดสรร และได้รับช าระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวนรวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด บริษัทฯ จึงมีหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว

ทั้งหมดจ านวน 365,549,286 หุ้น และทุนจดทะเบียนจ านวน 390,549,286 หุ้น โดยทุนจดทะเบียน จ านวน 25,000,000 หุ้น ที่

ไม่ได้ออกจ าหน่ายตามเหตุผลที่ได้ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย

ดังกล่าวในภายหลัง 

ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ส าหรับการออกหุ้นเพิม่
ทุนสามัญให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) โดย กลุ่ม
ผู้ท าค าเสนอซื้อรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 
ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออก
เสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ อันถือเป็นการ
กระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in concert) ตาม
ข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะ
เป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ทจ. 7/2552”) เป็นจ านวนทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นผลให้กลุ่มผู้ท าค าเสนอ
ซื้อมีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 12/2554 และเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ (247-4)  โดยมีเนื้อหาส าคัญสรปุได้ดงันี ้
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2. แก้ไขหน้า 2 หัวข้อ 1.1.1 เร่ืองรายชื่อกลุม่ผู้ท าค าเสนอซ้ือ 

ข้อความเดิม 

1) Silom Road Limited (“SRL”) เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The 
British Virgin Islands (BVI) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และ เป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัทใหญ่ใน
ล าดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British 
Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Mr. V-Nee Yeh และ 
Miss Yick Yee Angie Li 

2) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้จัดการในหลายบริษัท อาทิ บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด บริษัท ปาร์ค สวน
พลู โฮลดิ้งส์ จ ากัด และบริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด ทั้งนี้ นายวิโรจน์มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business 
Relationship) กับ SRL โดย SRL และนายวิโรจน์ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ นายวิโรจน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Argyle Street Management Limited (ASM) แต่อย่างใด 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิ  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ
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ข้อความใหม ่

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิ  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ 

 

หมายเหตุ:    - กรอบในเส้นประหมายถึงผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของผู้ท าค าเสนอซื้อ  
- กลุ่มบุคคลท่ีกระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert) คือ SRL และ นายวิโรจน์ 
- ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ Chit Lom Limited (ผ่านการถือหุ้นโดย CGS – CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนภายใต้กองทุนท่ีบริหารโดย Argyle Street 
Management Limited (“ASM”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) เช่นเดียวกับ SRL ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“NMG”) (NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 33.05 ของหุ้นท่ีออกช าระแล้วท้ังหมดของกิจการ ก่อนการท าค าเสนอซื้อ ) จ านวน 
391,972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ NMG ท้ังน้ี ผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ Chit Lom Limited คือ ผู้
ถือหน่วยในกองทุน อย่างไรก็ตาม Mr. Kin Chan และ Miss Yick Yee Angie Li (สองในสามท่านของบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รับประโยชน์สูงสุดของ SRL) ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารใน ASM และ Mr. V Nee Yah เป็นกรรมการใน ASM 

1) Silom Road Limited (“SRL”) เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The 
British Virgin Islands (BVI) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และ เป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัทใหญ่ใน
ล าดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British 
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Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Mr. V-Nee Yeh และ 
Miss Yick Yee Angie Li  

2) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้จัดการในหลายบริษัท อาทิ บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด บริษัท ปาร์ค สวน
พลู โฮลดิ้งส์ จ ากัด และบริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด ทั้งนี้ นายวิโรจน์มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business 
Relationship) กับ SRL โดย SRL และนายวิโรจน์ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

จากโครงสร้างดังกล่าวนายวิโรจน์ และ SRL เป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ (Parties acting in concert) โดย Mr. Kin Chan Mr. V Nee Yeh Ms. Yick Yee Angie Li SRL และ นายวิโรจน์ 
คือผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่ง Mr. Kin Chan Mr. V Nee Yeh Ms. Yick Yee 
Angie Li SRL ทั้ง 3 คนเป็นกรรมการใน ASM ทั้งนี้ นายวิโรจน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Argyle Street Management Limited 
(ASM) แต่อย่างใด  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

3. แก้ไขหน้า 4 หัวข้อ 1.1.6 เร่ืองแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ข้อความเดิม 

จ านวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจ านวนทั้งหมด 170,049,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.52 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่าในการ
ท าค าเสนอซื้อทั้งสิ้น 238,069,000.40  บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามค าเสนอซื้อครั้งนี้ โดยไม่
รวมจ านวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ) 

ในการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ SRL และนายวิโรจน์ จะท าค าเสนอซื้อร่วมกันโดย SRL และ นายวิโรจน์ จะรับซื้อหุ้นสามัญที่มีผู้เสนอ
ขายดังน้ี 

• SRL จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจ านวนไม่เกิน 3,169,150 หุ้น คิดร้อยละไม่เกิน 0.87 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทั้งหมด
ของกิจการ และคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 0.87 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เนื่องจาก SRL เป็นนิติบุคคลต่างชาติ จึง
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ ทั้งนี้ ก่อนการท าค าเสนอซื้อ SRL ถือหุ้นจ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13 
ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 

• นายวิโรจน์จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการส่วนท่ีเหลือจากที่ SRL รับซื้อได้ 
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ส าหรับแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ นายวิโรจน์จะใช้เงินฝากในบัญชีของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) โดย นาย
วิโรจน์จะแบ่งส่วนเงินฝากดังกล่าว เพื่อจ่ายช าระแทน SRL (ก่อนที่ SRL จะด าเนินการช าระคืนให้ นายวิโรจน์ในภายหลัง) ส าหรับ
หุ้นสามัญในส่วนท่ี SRL จะรับซื้อ 

ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่า นายวิโรจน์มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี
กับธนาคารยูโอบี จ ากัด มหาชน จ านวน 286,229,506.50 บาท ซึ่งครอบคลุมเงินทุนท่ีต้องใช้ทั้งสิ้น 238,069,000.40 บาท ส าหรับ
มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และไม่มีภาระผูกพันอื่นใดกับธนาคาร และนายวิโรจน์ได้ออกจดหมาย
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับ SRL ส าหรับมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

นายวิโรจน์ให้ค ารับรองว่าจะรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากข้างต้น ไม่น้อยกว่าจ านวนเทียบเท่า 238,069,000.40 บาท จนถึงวันที่
ช าระราคาตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

ข้อความใหม่ 

จ านวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจ านวนทั้งหมด 170,049,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.52 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่าในการ
ท าค าเสนอซื้อทั้งสิ้น 238,069,000.40  บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามค าเสนอซื้อครั้งนี้ โดยไม่
รวมจ านวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ) 

ในการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ SRL และนายวิโรจน์ จะท าค าเสนอซื้อร่วมกันโดย SRL และ นายวิโรจน์ จะรับซื้อหุ้นสามัญที่มีผู้เสนอ
ขายดังน้ี 

• SRL จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจ านวนไม่เกิน 3,169,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 0.87 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว
ทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 0.87 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ เนื่องจาก SRL เป็นนิติบุคคลต่างชาติ 
จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ ก่อนการท าค าเสนอซื้อ SRL ถือหุ้นจ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13 
ของหุน้ท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 

• นายวิโรจน์จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการส่วนท่ีเกินจาก 3,169,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว
ทั้งหมดของกิจการที่ SRL ได้รับซื้อไปแล้ว เหลือจากที่ SRL รับซื้อได้ 

ส าหรับแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ นายวิโรจน์จะใช้เงินฝากในบัญชีของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ 
เนื่องจาก SRL เป็นนิติบุคคลต่างชาติ จึงสามารถถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินรอ้ยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของกิจการ จึงสามารถรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการได้เพียง 3,169,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 0.87 ของหุ้นที่ออกและ
ช าระแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเท่ากับมูลค่าค าเสนอซื้อที่น้อยเพียง 4,436,810 บาท ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
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ในการท าค าเสนอซื้อ SRL จึงตกลงให้ นายวิโรจน์จะแบ่งส่วนเงินฝากดังกล่าว เพื่อจ่ายช าระแทน SRL (ก่อนที่ SRL จะด าเนินการ
ช าระคืนให้ นายวิโรจน์ในภายหลัง) ส าหรับหุ้นสามัญในส่วนที่ SRL จะรับซื้อ ตามที่ตกลงในสัญญาการกระท าการร่วมกัน (Acting 
in Concert Agreement) ของ SRL และนายวิโรจน์ 

ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่า นายวิโรจน์มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี
กับธนาคารยูโอบี จ ากัด มหาชน จ านวน 286,229,506.50 บาท ซึ่งครอบคลุมเงินทุนท่ีต้องใช้ทั้งสิ้น 238,069,000.40 บาท ส าหรับ
มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และไม่มีภาระผูกพันอื่นใดกับธนาคาร และนายวิโรจน์ได้ออกจดหมาย
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับ SRL ส าหรับมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

นายวิโรจน์ให้ค ารับรองว่าจะรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากข้างต้น ไม่น้อยกว่าจ านวนเทียบเท่า 238,069,000.40 บาท จนถึงวันที่
ช าระราคาตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ นายวิโรจน์ยังได้ส่งมอบบัตรประจ าตัวผู้ฝากเงินซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่ต้องใช้
ประกอบการเบิกจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากเลขที่ 699-900-866-3 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้
ความมั่นใจว่าจะไม่มีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวในช่วงระยะเวลารับซื้อ 

4. แก้ไขหน้า 15 หัวข้อ 2.1.2 นายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร  

ข้อความเดิม 

จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Argyle Street Management 
Limited (ASM) แต่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) กับ Silom Road Limited โดย 
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 
ข้อความใหม ่

จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Argyle Street Management 
Limited (ASM) แต่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) กับ Silom Road Limited โดย 
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการ
เข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ อันถือเป็นการกระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท า
ร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ Silom 
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แล้ว  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53.48 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน 
และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

 

5. แก้ไขหน้า 16 หัวข้อ 2.1.3 สัญญาจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ข้อความเดิม 

(1) สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อกระท าขึ้นก่อนการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 

สัญญาจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“สัญญาจองซ้ือหุ้น
สามัญฯ”) 

• คู่สัญญา 

ผู้จองซื้อ:   Silom Road Limited. (“SRL”) และ นายวิ โ รจน์  ตั้ ง เ จตนาพร  (“นายวิ โ รจน์”)                 
(รวมเรียกว่า “นักลงทุน”) 

ผู้ออกหลักทรัพย์:  บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 

• วันท่ีลงนามในสัญญา 

27 พฤศจิกายน 2561 

• หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ตาราง จ านวนหุ้นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

ประเภทหลักทรัพย ์ รุ่น จ านวนหลกัทรัพย ์(หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
หลักทรัพย์ที่จ าหนา่ยได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ  

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้SRL) - 175,950,000 48.13 48.13 

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้นายวิโรจน์) - 19,550,000 5.35 5.35 

รวม - 195,500,000 53.48 53.48 

• เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา 

- SRL ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการ และกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 246,330,000 บาท 

- นายวิโรจน์ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการและกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 27,370,000 บาท 

- เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 
▪ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกิจการ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดย

คนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

▪ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
▪ อนุมัติการเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดคือ SRL 

และ นายวิโรจน์ 
▪ อนุมัติการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้กับนักลงทุน 
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์ เป็นกรรมการใหม่ของกิจการในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุนแทน Mr. Ka 

Ming Jacky Lam 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันกิจการเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือร่วมกับ
นายพนา จันทรวิโรจน์ หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสมชาย มีเสน คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และ
ประทับตราส าคัญของกิจการ 

(ข) กิจการได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดจากส านักงาน ก.ล.ต. 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 
(“OWM”) มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 

▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุน 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือร่วมกับ
กรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่านพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

(ง) ในกรณีที่กิจการเข้าท าสัญญากับคู่สัญญาใด ๆ ก่อนวันที่จองซื้อหุ้นสามัญฯ จะเสร็จสิ้น และหากสัญญาดังกล่าวมีการ
ก าหนดเรื่องการห้ามเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมกิจการ (Change in Control Restriction) กิจการต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สัญญาดังกล่าวก่อน 

(จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดที่เกิดขึ้น ท่ีอาจส่งผลให้กิจการ หรือบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องหรือด าเนินการตาม
กฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรง 

- เงื่อนไขอื่นท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันท่ีเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรร
ให้กับบุคคลในวงจ ากัด ท่ีประชุมคณะกรรมการของกิจการ มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 
▪ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของนักลงทุนอีก 1 ท่าน เพื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ 
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันกิจการตามที่นักลงทุนแจ้งเพื่อขอแก้ไขในภายหลัง 

 

(2) การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซื้อหรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค าเสนอซื้อ ในกิจการ หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของกิจการ  

ณ วันที่ยื่นค าเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการเป็นจ านวนทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดย 
SRL เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจ านวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 48.13 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และนายวิโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจ านวนทั้งสิ้น 
19,550,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 5.35 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วและ
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของ ASM และ ASMH

 

หมายเหตุ: - กรอบในประหมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีกระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert)       
- ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ Chit Lom Limited (ผ่านการถือหุ้นโดย CGS – CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนภายใต้กองทุนท่ีบริหารโดย Argyle 

Street Management Limited (“ASM”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) เช่นเดียวกับ SRL ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“NMG”) (NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 33.05 ของหุ้นท่ีออกช าระแล้วทั้งหมดของกิจการ ก่อนการท า
ค าเสนอซื้อ) จ านวน 391,972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ NMG ท้ังน้ี ผู้รับผลประโยชน์
ภายใต้ Chit Lom Limited คือ ผู้ถือหน่วยในกองทุน อย่างไรก็ตาม Mr. Kin Chan และ Miss Yick Yee Angie Li (สองในสามท่านของบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมสูงสุด
และผู้รับประโยชน์สูงสุดของ SRL) ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน ASM และ Mr. V Nee Yah เป็นกรรมการใน ASM 

 

(3) การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารของกิจการในกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ 

ไม่มี  

(4) แผนการขายหุ้นของกิจการ 

ปัจจุบัน กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนท่ีจะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการท าค าเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับ
ซื้อจากการท าค าเสนอซื้อให้กับบุคคลใด ๆ ในจ านวนที่มีนัยส าคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค า
เสนอซื้อ 
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อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาขายหุ้นของกิจการบางส่วนภายหลังจากการท าค าเสนอซื้อครั้ง
นี้ ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การด ารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน หรือในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือใน
กรณีที่มีผู้ลงทุนรายอื่นท่ีสนใจ ท้ังนี้ ผู้ท าค าเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะคงสถานะความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคุมของ
กิจการ และไม่มีแผนที่จะขายหุ้นออกในจ านวนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมดังกล่าว 

(5) สรุปสาระส าคัญของสัญญาการกระท าการร่วมกัน (Acting in Concert Agreement) 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา:   

- คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ และตกลง
จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการร่วมกันตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีก าหนดในสัญญานี้ 

- คู่สัญญาจะต้องท าการหารือและตกลงร่วมกันในเรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
กิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้
ให้ถือการตัดสินใจของ SRL มีผลบังคับใช้ 

- ส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ คู่สัญญาตกลงและรับทราบถึงข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการ ซึ่ง
ส่งผลให้ SRL สามารถถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ ในกรณีที่ SRL 
ไม่สามารถซื้อหุ้นของกิจการที่มีคนมาเสนอขายจากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวจะ
ท าให้ SRL ถือหุ้นกิจการเกินข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว นายวิโรจน์ตกลงที่จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการในส่วน
ดังกล่าว 

- ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการ
ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม”) 
อีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะช าระค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนคืนให้แก่ฝ่ายที่ออกค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้า 
ภายหลังจากการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเสร็จสิ้น 

- ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลใน
วงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเสนอข้อคิดเห็น และใช้สิทธิออก
เสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการไปในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อความใหม่ 

(1) สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อกระท าขึ้นก่อนการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 

สัญญาจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“สัญญาจองซ้ือหุ้น
สามัญฯ”) 

• คู่สัญญา 

ผู้จองซื้อ:   Silom Road Limited. (“SRL”) และ นายวิ โ รจน์  ตั้ ง เ จตนาพร  (“นายวิ โ รจน์”)                 
(รวมเรียกว่า “นักลงทุน”) 

ผู้ออกหลักทรัพย์:  บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 

• วันท่ีลงนามในสัญญา 

27 พฤศจิกายน 2561 

• หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

ตาราง จ านวนหุ้นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ 

ประเภทหลักทรัพย ์ รุ่น จ านวนหลกัทรัพย ์(หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
หลักทรัพย์ที่จ าหนา่ยได้แล้ว

ทั้งหมด1/ 

ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ  

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้SRL) - 175,950,000 48.13 48.13 

หุ้นสามัญ (เสนอขายให ้นายวิโรจน์) - 19,550,000 5.35 5.35 

รวม - 195,500,000 53.48 53.48 
หมายเหตุ: 1/ ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยบริษัทฯมีหุ้นสามัญท่ีออกช าระแล้วท้ังหมดจ านวน 365,549,286 หุ้น ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ท่ี

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 308 ,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road 

Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 25,000,000 หุ้น ท่ีได้รับการจัดสรรดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วน ดังน้ัน หลังจากการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดจ านวน 365,549,286 หุ้น และทุนจดทะเบียนจ านวน 390,549,286 หุ้น โดยทุนจดทะเบียน 

จ านวน 25,000,000 หุ้น ท่ีไม่ได้ออกจ าหน่ายตามเหตุผลท่ีได้ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายดังกล่าวในภายหลัง 
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• เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา 

- SRL ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการ และกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 246,330,000 บาท 

- นายวิโรจน์ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการและกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน เป็นจ านวนท้ังสิ้น 19,550,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 27,370,000 บาท 

- เงื่อนไขบังคับกอ่น (Condition Precedent) ที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 
▪ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกิจการ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นท่ีถือโดย

คนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

▪ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
▪ อนุมัติการเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดคือ SRL 

และ นายวิโรจน์ 
▪ อนุมัติการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้กับนักลงทุน 
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์ เป็นกรรมการใหม่ของกิจการในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุนแทน Mr. 

Ka Ming Jacky Lam 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมอืช่ือผูกพันกิจการเปน็ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือร่วมกบั
นายพนา จันทรวิโรจน์ หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสมชาย มีเสน คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน 
และประทับตราส าคัญของกิจการ 

(ข) กิจการได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัดจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 
(“OWM”) มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 

▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุน 

▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือร่วมกับ
กรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่านพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 
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(ง) ในกรณีที่กิจการเข้าท าสัญญากับคู่สัญญาใด ๆ ก่อนวันที่จองซื้อหุ้นสามัญฯ จะเสร็จสิ้น และหากสัญญาดังกล่าวมี
การก าหนดเรื่องการห้ามเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมกิจการ (Change in Control Restriction) กิจการต้องได้รับ
ความยินยอมจากคู่สัญญาดังกล่าวก่อน 

(จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดที่เกิดขึ้น ท่ีอาจส่งผลให้กิจการ หรือบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องหรือด าเนินการตาม
กฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรง 

- เงื่อนไขอื่นท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่ง
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด ท่ีประชุมคณะกรรมการของกิจการ มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 
▪ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของนักลงทุนอีก 1 ท่าน เพื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ 
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันกิจการตามที่นักลงทุนแจ้งเพื่อขอแก้ไขในภายหลัง 

ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อข้างต้นได้ส าเร็จลุล่วงแล้ว 

(2) การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซื้อหรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค าเสนอซื้อ ในกิจการ หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของกิจการ  

ณ วันที่ยื่นค าเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการเป็นจ านวนทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดย 
SRL เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจ านวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 48.13 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (SRL เป็นนิติบุคคลต่างชาติ จึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกิจการ) และนายวิโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจ านวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง
เท่ากับร้อยละ 5.35 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 

ในการนี้ SRL และนายวิโรจน์ มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in 
concert) ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ.7/2552 เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลาย
ธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้า
เพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ รวมถึงทั้งสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และ
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นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรแล้ว ทั้งสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภาพ โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของ ASM และ ASMH 

แผนภูมิ  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ

 

หมายเหตุ: - กรอบในเส้นประหมายถึงผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของผู้ท าค าเสนอซื้อ กลุ่มบุคคลท่ีกระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
(Parties acting in concert) 
- กลุ่มบุคคลท่ีกระท าการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert) คือ SRL และ นายวิโรจน์ 
- ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ Chit Lom Limited (ผ่านการถือหุ้นโดย CGS – CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนภายใต้กองทุนท่ีบริหารโดย Argyle Street 
Management Limited (“ASM”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) เช่นเดียวกับ SRL ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“NMG”) (NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 33.05 ของหุ้นท่ีออกช าระแล้วท้ังหมดของกิจการ ก่อนการท าค าเสนอซื้อ ) จ านวน 
391,972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ NMG ท้ังน้ี ผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ Chit Lom Limited คือ ผู้
ถือหน่วยในกองทุน อย่างไรก็ตาม Mr. Kin Chan และ Miss Yick Yee Angie Li (สองในสามท่านของบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมสูงสุดและผู้รับประโยชน์สูงสุดของ SRL) ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารใน ASM และ Mr. V Nee Yah เป็นกรรมการใน ASM 
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(3) การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารของกิจการในกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ 

ไม่มี 

(4) แผนการขายหุ้นของกิจการ 

ปัจจุบัน กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนท่ีจะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการท าค าเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับ
ซื้อจากการท าค าเสนอซื้อให้กับบุคคลใด ๆ ในจ านวนที่มีนัยส าคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค า
เสนอซื้อ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาขายหุ้นของกิจการบางส่วนภายหลังจากการท าค าเสนอซื้อครั้ง
นี้ ในกรณีทีผู่้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การด ารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน หรือในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือใน
กรณีที่มีผู้ลงทุนรายอื่นท่ีสนใจ ทั้งนี้ ผู้ท าค าเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะคงสถานะความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอ านาจควบคุมของ
กิจการ และไม่มีแผนที่จะขายหุ้นออกในจ านวนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมดังกล่าว 

(5) สรุปสาระส าคัญของสัญญาการกระท าการร่วมกัน (Acting in Concert Agreement) 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา:  

- คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ และตกลง
จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการร่วมกันตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีก าหนดในสัญญานี้ 

- คู่สัญญาจะต้องท าการหารือและตกลงร่วมกันในเรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
กิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้
ให้ถือการตัดสินใจของ SRL มีผลบังคับใช้ 

- ส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ คู่สัญญาตกลงและรับทราบถึงข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการ ซึ่ง
ส่งผลให้ SRL สามารถถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ ในกรณีที่ SRL 
ไม่สามารถซื้อหุ้นของกิจการที่มีคนมาเสนอขายจากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวจะ
ท าให้ SRL ถือหุ้นกิจการเกินข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว นายวิโรจน์ตกลงที่จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการในส่วน
ดังกล่าว 

- ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการ
ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม”) 
อีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะช าระค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนคืนให้แก่ฝ่ายที่ออกค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้า 
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ภายหลังจากการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด และการท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเสร็จสิ้น 

- ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลใน
วงจ ากัด และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเสนอข้อคิดเห็น และใช้สิทธิออก
เสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาท าค าเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงที่
มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่ที่จะบริหารงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว หากกลุ่ม
ผู้ท าค าเสนอซื้อพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอข้อคิดเห็นและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมกิจการที่เป็นอิสระต่อกันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการมากกว่าการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาสิ้นสุด
ความสัมพันธ์ในลักษณะความเป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) 

(6) ความสมัพันธ์อื่น ๆ หากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีความสมัพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 

ไม่มี 

6. แก้ไขหน้า 25 หัวข้อ 2.2.4 เร่ืองรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 

ข้อความเดิม 

รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ผู้ Silom Road 
Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  71.04 
2 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  3.53 
3 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  1.57 
4 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  1.15 
5 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.74 
6 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.59 
7 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.53 
8 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.48 
9 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.48 
10 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.41 
11 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.02 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
12 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
13 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 19.45 

รวม 170,049,286 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 

รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ Silom Road 
Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และก่อนการท าค าเสนอซื้อ โดยอ้างอิงข้อมูลรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ หุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับ SRL 
จ านวน 175,950,000 หุ้น หุ้นท่ีเสนอขายให้กับนายวิโรจน์ จ านวน 19,550,000 หุ้น ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียด
ดังนี ้

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 
2 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  33.05 
3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 1/ 19,550,000 5.35 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 

รวม 365,549,286 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 
หมายเหตุ:    1/   Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1) ของ

ประกาศ ทจ.7/2552 เน่ืองจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ัง
เจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงท่ีจะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ 
ในครั้งน้ี รวมถึงท้ังสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เน่ืองจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพรแล้ว ท้ังสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลท่ีจะเข้าเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และหลังการท าค าเสนอซื้อ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับค าเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อ 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 179,119,150 49.00 
2 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)  
 120,808,387  33.05 - - 

3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  19,550,000 5.35 186,430,136 51.00 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 - - 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 - - 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 - - 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 - - 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 - - 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 - - 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 - - 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 - - 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 - - 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 - - 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 - - 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 - - 

รวม 365,549,286 100.00 365,549,286 100.00 
หมายเหตุ:    1/ เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ได้มีอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นท่ีถือโดยคนต่าง

ด้าวจากจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ดังน้ัน SRL ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติจึงสามารถท่ีจะซื้อและถือครองหุ้นของบริษัทฯ ได้
ท่ีไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด 

 
ข้อความใหม ่

รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ผู้ Silom Road 
Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว ร้อยละ 

1 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  71.04 
2 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  3.53 
3 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  1.57 
4 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  1.15 
5 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.74 
6 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.59 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
 

 

21 | หน้า 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว ร้อยละ 
7 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.53 
8 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.48 
9 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.48 
10 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.41 
11 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.02 
12 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
13 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 19.45 

รวม 170,049,286 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 

รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ Silom Road 
Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และก่อนการท าค าเสนอซื้อ โดยอ้างอิงข้อมูลรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ หุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับ SRL 
จ านวน 175,950,000 หุ้น หุ้นท่ีเสนอขายให้กับนายวิโรจน์ จ านวน 19,550,000 หุ้น ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียด
ดังนี ้

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว ร้อยละ 
1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 
2 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   120,808,387  33.05 
3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 1/ 19,550,000 5.35 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 

รวม 365,549,2862/ 100.00 
ท่ีมา: SETSMART 
หมายเหตุ:    1/   Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1) ของ

ประกาศ ทจ.7/2552 เน่ืองจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ัง



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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เจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงท่ีจะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ 
ในครั้งน้ี รวมถึงท้ังสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เน่ืองจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพรแล้ว ท้ังสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลท่ีจะเข้าเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม 
2/ หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วท้ังหมดจ านวน 365,549,286 หุ้น และทุนจดทะเบียนจ านวน 390,549,286 หุ้น 
โดยทุนจดทะเบียน จ านวน 25,000,000 หุ้น ท่ีไม่ได้ออกจ าหน่ายตามเหตุผลท่ีได้ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายดังกล่าวในภายหลัง 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ  

ตาราง รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และหลังการท าค าเสนอซื้อ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับค าเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อ 
จ านวนหุ้นที่เรียก

ช าระแล้ว 
ร้อยละ จ านวนหุ้นที่เรียก

ช าระแล้ว 
ร้อยละ 

1 Silom Road Limited 1/ 175,950,000 48.13 179,119,150 49.00 
2 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)  
 120,808,387  33.05 - - 

3 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  19,550,000 5.35 186,430,136 51.00 
4 นายสมบัติ พานิชชีวะ   6,000,000  1.64 - - 
5 นายภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000  0.73 - - 
6 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000  0.53 - - 
7 นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.35 - - 
8 นายวนนท์ วรรณป้าน  1,000,000  0.27 - - 
9 นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล  900,000  0.25 - - 
10 นายเฉลิมชัย เอียสกุล  820,500  0.22 - - 
11 นายวิชัยยา เมนอน   820,000  0.22 - - 
12 นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ  700,000  0.19 - - 
13 นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล 38,600 0.01 - - 
14 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 23,800 0.01 - - 
15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999 9.04 - - 

รวม 365,549,286 100.00 365,549,286 100.00 
หมายเหตุ:    1/ เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ได้มีอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นท่ีถือโดยคนต่าง

ด้าวจากจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ดังน้ัน SRL ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติจึงสามารถท่ีจะซื้อและถือครองหุ้นของบริษัทฯ ได้
ท่ีไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด 

  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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7. แก้ไขหน้า 31 หัวข้อ 2.2.7 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ข้อความเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผลขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
ทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 283.58 ล้านบาท 73.17 ล้านบาท และ 132.47 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุที่ในปี 2559 และไตรมาสที่ 3 
ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวนมาก เป็นผลมาจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจ าหน่าย
ลิขสิทธิ์ส าหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จ านวน 204.45 ล้านบาท โดยใช้นโยบาย
ในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และค้างนาน ได้แก่ สินค้าคงเหลื อที่มีอายุมากกว่า 
12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับ
สินค้าคงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 18 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบขายเหมาลด
ราคา และส าหรับสินค้าคงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะ
ขายได้แบบการขายเหมาชั่งกิโล และ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทึกส ารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้บริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องกันของบริษัทในกลุ่ม NMG จ านวน 54.09 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จ านวน 5.45 ล้านบาท 
เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เริ่มด าเนินธุรกิจในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามูลค่าของค่า
ความนิยมที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจอาจเกิดการด้อยค่า จากดุลยพินิจของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของค่าความนิยมดังกล่าว 

 
ข้อความใหม ่

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผลขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
ทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 283.58 ล้านบาท 73.17 ล้านบาท และ 132.47 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุที่ในปี 2559 และไตรมาสที่ 3 
ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวนมาก เป็นผลมาจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจ าหน่าย
ลิขสิทธิ์ส าหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จ านวน 204.45 ล้านบาท โดยใช้นโยบาย
ในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และค้างนาน ได้แก่ สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 
12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับ
สินค้าคงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 18 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบขายเหมาลด
ราคา และส าหรับสินค้าคงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะ
ขายได้แบบการขายเหมาชั่งกิโล และ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทึกส ารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของบริษัท



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ฯ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในกลุ่ม NMG อาทิ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแค
สติ้ง จ ากัด บริษัท คมชัดลึก มีเดียจ ากัด บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด และ บริษัท เนช่ัน นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด รวมจ านวน 
54.09 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จ านวน 5.45 ล้านบาท เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เริ่ม
ด าเนินธุรกิจในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามูลค่าของค่าความนิยมที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจอาจเกิด
การด้อยค่า จากดุลยพินิจของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 

8. แก้ไขหน้า 46 หัวข้อ 3.2 เร่ืองวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ข้อความเดิม 
โดยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 222.54 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย  

ตารางสรุปสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

สินทรัพย์   

▪ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 1/ 111.24 49.99 

▪ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย: 
- เครื่องหมายทางการค้า 
- ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ 

58.63 26.35 

▪ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 18.11 8.14 

▪ สินค้าคงเหลือ 16.81 7.55 

▪ ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 5.54 2.49 

▪ สินทรัพย์อื่น ๆ 2/ 12.21 5.49 

รวมสินทรัพย ์ 222.54 100.00 
หมายเหตุ : 1/ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า (กองทุนส่วนบุคคล)  
 2/ สินทรัพย์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และภาษีซื้อ 

ส าหรับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ใด ๆ หรือมีรายการสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องท าการปรับปรุง
มูลค่าเพิ่มเติม เนื่องจาก สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นเงินสด รายเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 111.24 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของสินทรัพย์รวม รองลงมา คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ 
ใช้ในการด าเนินงานในธุรกิจปกติ และเครื่องหมายการค้า  “Rabbit” ของ OWM นอกจากนี้ ส าหรับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้
หมุนเวียน ณ สิ้นวันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหนี้ค้างนาน รวมถึงลูกหนี้ท่ีบริษัท
ฯ คาดว่าจะไม่ได้ช าระเงินภายใต้นโยบายการบริหารลูกหนี้ใหม่ของบริษัทฯ ท าให้มูลค่าคงเหลือดังกล่ าว สะท้อนมูลค่าลูกหนี้
การค้าคงเหลือท่ีจะสามารถรับช าระเงินได้จริง รวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2559 - 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายเหมาลดราคา และขายช่ังกิโล ส าหรับ



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัยและคงค้างนานเป็นจ านวนมาก กอปรกับนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือใหม่ของบริษัทฯ ที่
เน้นการควบคุมปริมาณยอดพิมพ์หนังสือเพื่อไมใ่ห้มีสนิค้าคงเหลอืมากข้ึน และหากมีสินค้าคงเหลอืท่ีค้างนานบริษัทฯ จะมีการตั้งคา่
เผื่อมูลค่าสินค้าลดลงตามระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Aging) จึงท าให้มูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวสะท้อนมูลค่า
ปัจจุบันของสินทรัพย์ 

ส่วนหน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 79.22 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 

ตารางสรุปหนี้สินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

หนี้สินของบริษัทฯ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

หนี้สิ้น   

▪ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น   46.16  58.26 

▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.64 15.96 

▪ เจ้าหนี้อื่น ๆ 1/ 20.42 25.78 

รวมหนี้สิน 79.22 100.00 
หมายเหตุ : 1/ เจ้าหน้ีอื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน และภาษีขาย 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้ด าเนินการซื้อและช าระหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ได้แล้วและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท 

ตารางสรุปการปรับปรุงจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ก่อนการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน) 143.32 

รวมมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 273.70 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 417.02 

จ านวนหุ้น (กอ่นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน) (ล้านหุ้น) 170.05 

จ านวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (ล้านหุ้น) 195.50 

รวมจ านวนหุ้น (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน) (ล้านหุ้น) 365.55 

ราคาหุ้น (บาท/หุ้น) 1.14 

 
  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
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ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ข้อความใหม ่
โดยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 222.54 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย  

ตารางสรุปสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

สินทรัพย์   

▪ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 1/ 111.24 49.99 

▪ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย: 
- เครื่องหมายทางการค้า 
- ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ 

58.63 26.35 

▪ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 18.11 8.14 

▪ สินค้าคงเหลือ 16.81 7.55 

▪ ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 5.54 2.49 

▪ สินทรัพย์อื่น ๆ 2/ 12.21 5.49 

รวมสินทรัพย ์ 222.54 100.00 
หมายเหตุ :  1/ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากประจ า 

และเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ และตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า (กองทุนส่วนบุคคล)  
 2/ สินทรัพย์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และภาษีซื้อ 

ส าหรับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ใด ๆ หรือมีรายการสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องท าการปรับปรุง
มูลค่าเพิ่มเติม เนื่องจาก สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นเงินสด รายเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 111.24 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของสินทรัพย์รวม รองลงมา คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ 
ใช้ในการด าเนินงานในธุรกิจปกติ และเครื่องหมายการค้า  “Rabbit” ของ OWM นอกจากนี้ ส าหรับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้
หมุนเวียน ณ สิ้นวันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหนี้ค้างนาน รวมถึงลูกหนี้ท่ีบริษัท
ฯ คาดว่าจะไม่ได้ช าระเงินภายใต้นโยบายการบริหารลูกหนี้ใหม่ของบริษัทฯ ท าให้มูลค่าคงเหลือดังกล่าว สะท้อนมูลค่าลูกหนี้
การค้าคงเหลือท่ีจะสามารถรับช าระเงินได้จริง รวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2559 - 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายเหมาลดราคา และขายช่ังกิโล ส าหรับ
สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัยและคงค้างนานเป็นจ านวนมาก กอปรกับนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือใหม่ของบริษัทฯ ที่
เน้นการควบคุมปริมาณยอดพิมพ์หนังสือเพื่อไมใ่ห้มีสนิค้าคงเหลอืมากข้ึน และหากมีสินค้าคงเหลอืท่ีค้างนานบริษัทฯ จะมีการตั้งคา่
เผื่อมูลค่าสินค้าลดลงตามระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ ( Inventory Aging) จึงท าให้มูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวสะท้อนมูลค่า
ปัจจุบันของสินทรัพย์ 

ส่วนหน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 79.22 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 

  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ตารางสรุปหนี้สินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

หนี้สินของบริษัทฯ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

หนี้สิ้น   

▪ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น   46.16  58.26 

▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.64 15.96 

▪ เจ้าหนี้อื่น ๆ 1/ 20.42 25.78 

รวมหนี้สิน 79.22 100.00 
หมายเหตุ : 1/ เจ้าหน้ีอื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน และภาษีขาย 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้ด าเนินการซื้อและช าระหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น  195,500,000  หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ได้แล้วและสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท 

ตารางสรุปการปรับปรุงจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ก่อนการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน) 143.32 

รวมมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 273.70 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 417.02 

จ านวนหุ้น (กอ่นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน) (ล้านหุ้น) 170.05 

จ านวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (ล้านหุ้น) 195.50 

รวมจ านวนหุ้น (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน) (ล้านหุ้น) 365.55 

ราคาหุ้น (บาท/หุ้น) 1.14 

 

9. แก้ไขหน้า 50 หัวข้อ 3.4 เร่ืองวิธีเปรียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกจิใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

ข้อความเดิม 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน 
โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่าบริษัทฯ ของบริษัทฯ นั้น แต่ละบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบ
นั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของบริษัทฯ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน 
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของบริษัทฯ เป็นต้น ดังนั้นการน าบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้น
อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันท้ังหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
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เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและ
บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง การ์ตูนท่ีได้รับลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีรายได้มาจากการผลิต
และจัดจ าหน่ายหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และดิจิทัลเป็นหลัก เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และคัดเลือก
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ จดทะเบียนใน ตลท. มีจ ากัด โดยธุรกิจที่น ามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ใน
สัดส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของรายได้ โดยสามารถสรุปรายช่ือ และรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน 

บริษัท 
 

ชื่อย่อ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และ

ดิจิทัล 2/ 

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) SET:MATI  ธุรกิจผลิตและพิมพ์หนังสือพิมพ ์
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และ
หนังสือเฉพาะกจิประเภทตา่ง ๆ ธุรกิจ
รับจ้างพิมพ์และรับจ้างจัดงาน Event 
ตลอดจนธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ
ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชพี 

926.75
  

ร้อยละ 78.60 

บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด 
(มหาชน)  

SET:ARIP  ธุรกิจสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์ โดยผลิต
และจ าหนา่ยนิตยสาร หนังสือรวบรวม
ข้อมูลรายป ีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ รวมไปถึงธุรกจิ
บริการด้านดิจิทัล การจัดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิจกรรมทางการตลาด 

205.04 ร้อยละ 49.29 

Utusan Melayu (Malaysia) 
Limited  

KLSE:UTUSAN  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์และการจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเพื่อ
การศึกษาและหนังสือทั่วไปอื่น ๆ ใน
ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนธุรกิจสื่อ
โฆษณา นวิมีเดีย ช่องทางออนไลน์ 
ช่องทางวิทยุและทางโทรทัศน์ 

78.50 ร้อยละ 86.50 

Dogan Gazetecilik A.S.  IBSE:DGZTE  ธุรกิจสื่อมีเดียในประเทศตุรกี เป็น
ผู้ผลิตและจัดจ าหนา่ยหนังสือพิมพ์และ

5,631.90 ร้อยละ 97.87 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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บริษัท 
 

ชื่อย่อ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และ

ดิจิทัล 2/ 
นิตยสาร รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต 

Sambhaav Media Limited  BSE:511630  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
ในรูปแบบของหนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
วารสาร รวมถึงส่ือภาพและเสียง
ช่องทางโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่อ
ออนไลน ์

445.89 ร้อยละ 91.51 

AS Ekspress Grupp  TLSE:EEG1T  ธุรกิจด้านการพิมพแ์ละผลิตสื่อออนไลน ์
ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนีย โดยมกีาร
ผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ของ
ลูกค้า หนังสือและบริการการพิมพ์อื่น 
ๆ ตลอดจนการขายพื้นที่โฆษณาและ
การจัดการข่าวออนไลน ์

1,180.66 ร้อยละ 63.00 

ท่ีมา: Capital IQ ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันท าการก่อนวันท่ีกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4) 
หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2561  
 2/ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษัทในช่วงปี 2560 

 
ข้อความใหม ่

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน 
โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่าบริษัทฯ ของบริษัทฯ นั้น แต่ละบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบ
นั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของบริษัทฯ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน 
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของบริษัทฯ เป็นต้น ดังนั้นการน าบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้น
อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันท้ังหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและ
บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง การ์ตูนท่ีได้รับลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีรายได้มาจากการผลิต
และจัดจ าหน่ายหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และดิจิทัลเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้จากการผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และ



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ดิจิทัลมากกว่าหรือประมาณร้อยละ 50.00 ของรายได้ทั้งหมด เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
คัดเลือกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ จดทะเบียนใน ตลท. มีจ ากัด โดยธุรกิจที่น ามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล 
ในสัดส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของรายได้ โดยสามารถสรุปรายช่ือ และรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน 

บริษัท 
 

ชื่อย่อ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และ

ดิจิทัล 2/ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) 

SET:NINE  ธุรกิจส านกัพิมพโ์ดยผลิตและจ าหนา่ย
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และ
สิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชน รวมทั้งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายและให้บรกิารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ 

804.21 ร้อยละ 81.35 

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) SET:MATI  ธุรกิจผลิตและพิมพ์หนังสือพิมพ ์
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และ
หนังสือเฉพาะกจิประเภทตา่ง ๆ ธุรกิจ
รับจ้างพิมพ์และรับจ้างจัดงาน Event 
ตลอดจนธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ
ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชพี 

926.75
  

ร้อยละ 78.60 

บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด 
(มหาชน)  

SET:ARIP  ธุรกิจสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์ โดยผลิต
และจ าหนา่ยนิตยสาร หนังสือรวบรวม
ข้อมูลรายป ีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ รวมไปถึงธุรกจิ
บริการด้านดิจิทัล การจัดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิจกรรมทางการตลาด 

205.04 ร้อยละ 49.29 

Utusan Melayu (Malaysia) 
Limited  

KLSE:UTUSAN  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์และการจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเพื่อ
การศึกษาและหนังสือทั่วไปอื่น ๆ ใน
ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนธุรกิจสื่อ
โฆษณา นวิมีเดีย ช่องทางออนไลน์ 
ช่องทางวิทยุและทางโทรทัศน์ 

78.50 ร้อยละ 86.50 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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บริษัท 
 

ชื่อย่อ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และ

ดิจิทัล 2/ 

Dogan Gazetecilik A.S.  IBSE:DGZTE  ธุรกิจสื่อมีเดียในประเทศตุรกี เป็น
ผู้ผลิตและจัดจ าหนา่ยหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต 

5,631.90 ร้อยละ 97.87 

Sambhaav Media Limited  BSE:511630  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
ในรูปแบบของหนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
วารสาร รวมถึงส่ือภาพและเสียง
ช่องทางโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่อ
ออนไลน ์

445.89 ร้อยละ 91.51 

AS Ekspress Grupp  TLSE:EEG1T  ธุรกิจด้านการพิมพแ์ละผลิตสื่อออนไลน ์
ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนีย โดยมกีาร
ผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ของ
ลูกค้า หนังสือและบริการการพิมพ์อื่น 
ๆ ตลอดจนการขายพื้นที่โฆษณาและ
การจัดการข่าวออนไลน ์

1,180.66 ร้อยละ 63.00 

ท่ีมา: Capital IQ ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันท าการก่อนวันท่ีกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4) 
หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2561  
 2/ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษัทในช่วงปี 2560 
 

10. แก้ไขหน้า 58 หัวข้อ รายได้จากกลุ่มธุรกจิส านักพิมพ์จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุค๊  

ข้อความเดิม 

แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ โดยหลักเกิดจากรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์จาก
นักเขียน และส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงจากทั้งในและต่างประเทศเป็นส าคัญ ซึ่งจะมีรายได้ค่าบริการจากการรับจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง 
และค่าบริการจากการขายโฆษณาบนสิ่งพิมพ์เพียงเล็กน้อย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
ส านักพิมพ์จากข้อมูลของบริษัทฯ ในอดีต และจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร โดยประมาณการรายได้ในช่วงปี 2561 ที่อัตราการ
เติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 11.03 ต่อปี ตามการอัตราการลดลงของรายได้จากธุรกิจในปี 2560 เนื่องจากในช่วงปี 2557 - 2560 ปี
ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมส านักพิมพ์ในประเทศไทยในภาพรวมก าลังซื้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ร้อยละ 5.00 – 12.00 เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ท าให้แนวโน้มอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยในช่วงอายุต่าง ๆ 
มีแนวโน้มลดลงดังที่กล่าวถึงในภาพรวมภาวะอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเห็นได้จากแนวโน้มการปิดตัวของร้านขายหนังสือรายย่อยที่มี
การปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประมาณการอัตราการเติบโตของปี 2561 ของผู้บริหารที่มีค่าลดลงเท่ากับร้อยละ 11.03 จึง



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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สอดคล้องกับแนวโน้มภาพรวมของตลาดและในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสินค้าในงานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ นอกจากนี้เพื่อรับมือกับแนวโน้มของตลาดที่เป็นช่วงขาลง บริษัทฯ จึงพิจารณาวางแผนก าหนดสิ่งพิมพ์และรูปแบบ
เนื้อหาของหนังสือที่จะด าเนินการผลิตโดยคัดเลือกหนังสือที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ มีเนื้อหาดี น่าเช่ือถือที่อยู่ในกระแสที่เป็น
ความสนใจตรงกับความต้องการของผู้อ่าน สามารถเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่
รวมถึงผ่านช่องทางจ าหน่ายแบบ E - commerce และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่คาดการณ์ว่า แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทาง
บริษัทฯ จึงประมาณการอัตราเติบโตรายได้ของปี 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 10.00 และ 5.00 ต่อปี และระหว่างปี 2564 – 
2566 ประมาณการอัตราเติบโตรายได้ เท่ากับร้อยละ 0.00 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

ก.ย.61 
ต.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ
ส านักพิมพ ์

35.45 24.30 21.62 10.50 9.46 19.95 21.95 23.05 23.05 23.05 23.05 

อัตราการเติบโต (ร้อย
ละ) 

(25.12) (31.45) (11.03) N/A N/A (11.03) 10.00 5.00 - - - 

 

ข้อความใหม ่

แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ โดยหลักเกิดจากรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์จาก
นักเขียน และส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงจากทั้งในและต่างประเทศเป็นส าคัญ ซึ่งจะมีรายได้ค่าบริการจากการรับจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง 
และค่าบริการจากการขายโฆษณาบนสิ่งพิมพ์เพียงเล็กน้อย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
ส านักพิมพ์จากข้อมูลของบริษัทฯ ในอดีต และจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร โดยประมาณการรายได้ในช่วงปี 2561 ที่อัตราการ
เติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 11.03 ต่อปี ตามการอัตราการลดลงของรายได้จากธุรกิจในปี 2560 เนื่องจากในช่วงปี 2557 - 2560 ปี
ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมส านักพิมพ์ในประเทศไทยในภาพรวมก าลังซื้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ร้อยละ 5.00 – 12.00 เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ท าให้แนวโน้มอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยในช่วงอายุต่าง ๆ 
มีแนวโน้มลดลงดังที่กล่าวถึงในภาพรวมภาวะอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเห็นได้จากแนวโน้มการปิดตัวของร้านขายหนังสือรายย่อยที่มี
การปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประมาณการอัตราการเติบโตของปี 2561 ของผู้บริหารที่มีค่าลดลงเท่ากับร้อยละ 11.03 จึง
สอดคล้องกับแนวโน้มภาพรวมของตลาดและในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสินค้าในงานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ นอกจากนี้เพื่อรับมือกับแนวโน้มของตลาดที่เป็นช่วงขาลง บริษัทฯ จึงพิจารณาวางแผนก าหนดสิ่งพิมพ์และรูปแบบ
เนื้อหาของหนังสือที่จะด าเนินการผลิตโดยคัดเลือกหนังสือที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ มีเนื้อหาดี น่าเช่ือถือที่อยู่ในกระแสที่เป็น
ความสนใจตรงกับความต้องการของผู้อ่าน สามารถเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่
รวมถึงผ่านช่องทางจ าหน่ายแบบ E - commerce และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงแผน



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ดังกล่าวของบริษัทฯ ประกอบกับการคาดการณ์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่คาดการณ์ว่า 
แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นสอดคล้องกับ
ประมาณการบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จึงประมาณการอัตราเติบโตรายได้ของปี 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 10.00 และ 5.00 
ต่อป ีและระหว่างปี 2564 – 2566 ประมาณการอัตราเติบโตรายได้ เท่ากับร้อยละ 0.00 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

ก.ย.61 
ต.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ
ส านักพิมพ ์

35.45 24.30 21.62 10.50 9.46 19.95 21.95 23.05 23.05 23.05 23.05 

อัตราการเติบโต (ร้อย
ละ) 

(25.12) (31.45) (11.03) N/A N/A (11.03) 10.00 5.00 - - - 

หมายเหตุ: มีการย้ายรายได้จากการขายหนังสือผ่านช่องทาง E- Commerce ซึ่งเดิมจะอยู่ในหมวดรายได้สายธุรกิจดิจิทัลเปลี่ยนมาอยู่ในหมวดรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องต่อการ
วิเคราะห์ประมาณการในอนาคต 
 

11. แก้ไขหน้า 60 หัวข้อ รายได้จากสายธุรกิจดิจิทลั จากการผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสอือิเล็กทรอนิกส์  

ข้อความเดิม 

ตารางรายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล จากการผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 ม.ค.-
ก.ย.61 

ต.ค.-
ธ.ค. 61 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ส า ย ธุ ร กิ จ
ดิจิทัล 

0.99 1.18 1.29 0.98 0.43 1.41 1.61 1.85 2.11 2.42 2.77 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  19.59 9.27 N/A N/A 9.27 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 

ข้อความใหม ่

ตารางรายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล จากการผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 ม.ค.-
ก.ย.61 

ต.ค.-
ธ.ค. 61 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ส า ย ธุ ร กิ จ
ดิจิทัล 

0.99 1.18 1.29 0.98 0.43 1.41 1.61 1.85 2.11 2.42 2.77 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  19.59 9.27 N/A N/A 9.27 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 
หมายเหตุ: มีการย้ายรายได้จากการขายหนังสือผ่านช่องทาง E- Commerce ซึ่งเดิมจะอยู่ในหมวดรายได้สายธุรกิจดิจิทัลเปลี่ยนมาอยู่ในหมวดรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องต่อการ
วิเคราะห์ประมาณการในอนาคต  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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12. แก้ไขหน้า 62 หัวข้อ ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ  

ข้อความเดิม 

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

ก.ย.61 
ต.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ต้นทุนการผลิตและ
จ าหน่ายหนังสือพอ็ก
เก็ตบุ๊ค 

 16.25   19.57   30.99   4.83  4.35 9.18 10.10 10.60 10.60 10.60 10.60 

ร้อยละของรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่าย
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค  

45.84 79.99 143.42 46.00 N/A 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 

ต้นทุนการผลิตและ
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

38.07 28.63 26.02 16.06 - 16.06 - - - - - 

ต้นทุนธุรกิจด้าน
การศึกษาจากสือ่การ
เรียนการสอน  

 2.05   2.43   0.77  0.54  0.89  1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 

ร้อยละของรายได้จากสื่อ
การเรียนการสอน 

25.51 29.42 12.28 14.78 N/A 20.85 20.85 20.85 20.85 20.85 20.85 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน พนง. 21.26 14.72 10.93 10.63 2.72 13.35  8.76   9.07   9.40   9.75   10.11  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  0.92 0.83 0.66 0.56 0.19 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81 0.83 
รวมต้นทุนขายและ
ให้บริการ 

78.54 66.18 69.36 32.62 8.15  40.77  21.05  21.88  22.23   22.59   22.96  

ข้อความใหม ่

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

ก.ย.61 
ต.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ต้นทุนการผลิตและ
จ าหน่ายหนังสือพอ็ก
เก็ตบุ๊ค 

 16.25   19.57   30.99   4.83  4.35 9.18 10.10 10.60 10.60 10.60 10.60 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

ก.ย.61 
ต.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ร้อยละของรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่าย
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค  

45.84 79.99 143.42 46.00 N/A 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 

ต้นทุนการผลิตและ
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

38.07 28.63 26.02 16.06 - 16.06 - - - - - 

ต้นทุนธุรกิจด้าน
การศึกษาจากสือ่การ
เรียนการสอน  

 2.05   2.43   0.77  0.54  0.89  1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 

ร้อยละของรายได้จากสื่อ
การเรียนการสอน 

25.51 29.42 12.28 14.78 N/A 20.85 20.85 20.85 20.85 20.85 20.85 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน พนง. 21.26 14.72 10.93 10.63 2.72 13.35  8.76   9.07   9.40   9.75   10.11  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  0.92 0.83 0.66 0.56 0.19 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81 0.83 
รวมต้นทุนขายและ
ให้บริการ 

78.54 66.18 69.36 32.62 8.15  40.77  21.05  21.88  22.23   22.59   22.96  

หมายเหตุ: เน่ืองจากธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการท่ีเกี่ยวข้องได้หยุดด าเนินการให้บริการต้ังแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 ต้นทุนสายธุรกิจดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป ดังน้ันท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ประมาณต้นทุนสายธุรกิจ 

13. แก้ไขหน้า 66 หัวข้อ 8 สรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

ข้อความเดิม 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

 ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 
ม.ค.-ก.ย.

61 
ต.ค.-ธ.ค. 

61 
2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากการขาย 132.37 90.62 78.20 42.14 12.97  30.43   31.76   32.02   32.33   32.68  

ต้นทุนขาย (84.36) (62.36) (47.20) (31.58) (8.15) (21.05) (21.88) (22.23)  (22.59)   (22.96)  

ก าไรขั้นต้น 1/  48.01 28.26 31.00 10.56 4.82 9.38 9.88 9.79 9.74 9.72 

ค่าใช้จ่ายการขาย
และบริหาร 

(52.78) (52.57) (51.32) (38.59) (10.78) (43.00) (44.33) (45.60) (46.93) (48.31) 

ผลขาดทุน และ
การด้อยค่า 2/ 

(0.23) (24.01) (163.46) (87.65) - - - - - - 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
 

 

36 | หน้า 

 

 ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 
ม.ค.-ก.ย.

61 
ต.ค.-ธ.ค. 

61 
2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้อื่น 11.36 16.99 22.00 12.09 9.15  18.64   18.64   18.64   18.64   18.64  

ดอกเบี้ยรับ 8.72 9.77 7.01 3.20 0.20  0.81   1.02   0.92   0.83   0.74  

EBITDA 15.08 (21.56) (154.78) (100.37) 3.38 (14.17) (14.79) (16.24) (17.72) (19.22) 

ค่าเส่ือมราคา และ
ค่าตัดจ าหน่าย 

7.29 4.62 3.39 3.18 0.85 3.46  4.31  4.62  4.67  4.19  

EBIT 7.79 (26.19) (158.17) (103.55) 2.53 (17.62) (19.10) (20.86) (22.38) (23.40) 

ต้นทุนทางการเงิน
3/ 

0.64 0.58 0.59 0.43 0.04 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

รายได้(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

(2.46) 0.81 0.84 (5.57) - - - - - - 

ก าไรสุทธ ิ 4.70 (25.96) (157.92) (109.54) 2.49 (17.95) (19.43) (21.19) (22.71) (23.73) 

 

ข้อความใหม ่

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

 ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

หน่วย : ล้าน
บาท 

2558 2559 2560 
ม.ค.-ก.ย.

61 

ต.ค.-
ธ.ค. 
61 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จาก
การขาย 

132.37 90.62 78.20 42.14 12.97   55.11  30.43   31.76   32.02   32.33   32.68  

ต้นทุนขาย (84.36) (62.36) (47.20) (31.58) (8.15) (39.73) (21.05) (21.88) (22.23)  (22.59)  
 

(22.96)  

ก าไรขั้นต้น 1/  48.01 28.26 31.00 10.56 4.82  15.38  9.38 9.88 9.79 9.74 9.72 

ค่าใช้จ่ายการ
ขายและ
บริหาร 

(52.78) (52.57) (51.32) (38.59) (10.78) 
      

(49.37) 
(43.00) (44.33) (45.60) (46.93) (48.31) 

ผลขาดทุน 
และการด้อย
ค่า 2/ 

(0.23) (24.01) (163.46) (87.65) - (87.65) - - - - - 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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 ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

หน่วย : ล้าน
บาท 

2558 2559 2560 
ม.ค.-ก.ย.

61 

ต.ค.-
ธ.ค. 
61 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้อื่น 11.36 16.99 22.00 12.09 9.15    21.24   18.64   18.64   18.64   18.64   18.64  

ดอกเบี้ยรับ 8.72 9.77 7.01 3.20 0.20      3.40   0.81   1.02   0.92   0.83   0.74  

EBITDA 15.08 (21.56) (154.78) (100.37) 3.38  (96.99) (14.17) (14.79) (16.24) (17.72) (19.22) 

ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตัด
จ าหน่าย 

7.29 4.62 3.39 3.18 0.85      4.03  3.46  4.31  4.62  4.67  4.19  

EBIT 7.79 (26.19) (158.17) (103.55) 2.53 (101.02) (17.62) (19.10) (20.86) (22.38) (23.40) 

ต้นทุนทาง
การเงิน3/ 

0.64 0.58 0.59 0.43 0.04      0.47  0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

(2.46) 0.81 0.84 (5.57) -    (5.57) - - - - - 

ก าไรสุทธ ิ 4.70 (25.96) (157.92) (109.54) 2.49 107.05) (17.95) (19.43) (21.19) (22.71) (23.73) 

  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
 

 

38 | หน้า 

 

14. แก้ไขหน้า 70 หัวข้อ ตารางการค านวณมูลค่าสุดท้าย 

ข้อความเดิม 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (249.57) 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 162.38 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อยา่งต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี  

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.53 

ข้อความใหม ่

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (249.57) 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 162.38 21.28 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อยา่งต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี  

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.53 

 

15. แก้ไขหน้า 72 หัวข้อ รายได้จากกลุ่มธุรกจิส านักพิมพ์  

ข้อความเดิม 

แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) รายได้จากการผลติ น าเข้า และจัดจ าหน่ายหนังสือส าหรบัเยาวชนเพือ่
การศึกษา บันเทิง ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป (2) รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือส าหรับเยาวชน เพื่อ
การศึกษา และบันเทิง โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส านักพิมพ์ช้ันน าในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์จากข้อมูลของ NGE ในอดีต และจากการสัมภาษณ์
จากผู้บริหาร ประมาณการรายได้จากการผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายหนังสือท่ีได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป ในช่วง
ปี 2561 ได้รับผลกระทบจากกระบวนการต่อสัญญาลิขสิทธิ์ Disney ซึ่งเกิดจาก Disney มีการย้ายพื้นที่ส านักงานใหม่ ส่งผล
กระทบต่อผู้ต่อสัญญาลิขสิทธิ์ Disney ทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นประมาณการรายได้ในช่วงปี 2561 จะได้รับผลกระทบดังกลา่ว 
โดยปัจจุบันกระบวนการต่อสัญญา บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และการประมาณรายได้ในปี 2562 ผู้บริหาร



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ประมาณการรายได้มีอัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 30.00 จากปี 2560 และภายหลังปี 2562 – 2566 จะมีอัตราการเติบโต
เท่ากับร้อยละ 0.00  

ข้อความใหม ่

แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) รายได้จากการผลติ น าเข้า และจัดจ าหน่ายหนังสือส าหรบัเยาวชนเพือ่
การศึกษา บันเทิง ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป (2) รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือส าหรับ เยาวชน เพื่อ
การศึกษา และบันเทิง โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส านักพิมพ์ช้ันน าในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์จากข้อมูลของ NGE ในอดีต และจากการสัมภาษณ์
จากผู้บริหาร ประมาณการรายได้จากการผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายหนังสือท่ีได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป ในช่วง
ปี 2561 ได้รับผลกระทบจากกระบวนการต่อสัญญาลิขสิทธิ์ Disney ซึ่งเกิดจาก Disney มีการย้ายพื้นที่ส านักงานใหม่ ส่งผล
กระทบต่อผู้ต่อสัญญาลิขสิทธิ์ Disney ทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นประมาณการรายได้ในช่วงปี 2561 จะได้รับผลกระทบดังกลา่ว 
โดยปัจจุบันกระบวนการต่อสัญญา บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และการประมาณรายได้ในปี 2562 ผู้บริหาร
ประมาณการรายได้มีอัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 30.00 จากปี 2560 และภายหลังปี 2562 – 2566 จะมีอัตราการเติบโต
เท่ากับร้อยละ 0.00 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้บริหารประมาณการรายได้ในอนาคตในเชิงอนุรักษ์นิยมและ
สอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบันและผลการด าเนินงานในอดีต 

16. แก้ไขหน้า 84 หัวข้อ ตารางการค านวณมูลค่าสุดท้าย 

ข้อความเดิม 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (105.64) 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 162.37 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อยา่งต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อป ี

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.53 

ข้อความใหม ่

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (105.64) (162.37) 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 162.37 13.85 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (105.64) (162.37) 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อยา่งต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อป ี

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.53 

17. แก้ไขหน้า 91 หัวข้อ 2 ต้นทุนการให้บริการ 

ข้อความเดิม 

ต้นทุนการให้บริการของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร 
ประกอบด้วย ค่าคอมมิชช่ัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ ได้แก่ ค่าจัดท าคลิปวีดีโอ ค่าจ้างพิธีกร ค่าเช่าสถานท่ี  
และอื่น ๆ เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ได้แก่ ค่าพิมพ์ 
ค่าจัดส่ง และค่าแจก เป็นต้น ค่านักเขียน (Blogger) ส าหรับเขียนเนื้อหาลงสื่อ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สมมติฐานดังกล่าว
อ้างอิงตามประมาณการบริษัท และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยรายละเอียดต้นทุนการให้บริการ สามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี ้
ข้อความใหม่ 

ต้นทุนการให้บริการของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร 
ประกอบด้วย ค่าคอมมิชช่ัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ ได้แก่ ค่าจัดท าคลิปวีดีโอ ค่าจ้างพิธีกร ค่าเช่าสถานท่ี  
และอื่น ๆ เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ได้แก่ ค่าพิมพ์ 
ค่าจัดส่ง และค่าแจก เป็นต้น ค่านักเขียน (Blogger) ส าหรับเขียนเนื้อหาลงสื่อ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สมมติฐานดังกล่าว
อ้างอิงตามประมาณการบริษัท และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตามสมมติฐานดังกล่าว
ที่เห็นสมควรและมีความเหมาะสม โดยรายละเอียดต้นทุนการให้บริการ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

18. แก้ไขหน้า 92 หัวข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ข้อความเดิม 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ 
(Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ Rabbit ตามสัญญา ในขณะที่ต้นทุน
คงที่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่าย
ส านักงานและสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าบริการอื่น ๆ เป็นต้น โดยรายละเอียดรายละเอียดค่าใช้ในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารที่ได้รับจากประมาณการของ OWM และสัมภาษณ์ผู้บริหาร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ข้อความใหม ่

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ 
(Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ Rabbit ตามสัญญา ในขณะที่ต้นทุน
คงที่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่าย
ส านักงานและสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าบริการอื่น ๆ เป็นต้น โดยรายละเอียดรายละเอียดค่าใช้ในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารที่ได้รับจากประมาณการของ OWM และสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตาม
สมมติฐานดังกล่าวที่เห็นสมควรและมีความเหมาะสม สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

19. แก้ไขหน้า 98 หัวข้อ 9 อัตราคิดลด 

ข้อความเดิม 

ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ OWM ที่ใช้ในการอ้างอิงค่า Adjusted Beta 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเทียบเคียงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีรายได้มาจากการผลิต
และจัดจ าหน่ายหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เป็นหลัก เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของ OWM และ
คัดเลือกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกันกับ
ธุรกิจของ OWM จดทะเบียนใน ตลท. มีจ ากัด โดยธุรกิจที่น ามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ ในสัดส่วนที่เป็นสาระส าคัญของรายได้ โดยสามารถสรุปรายช่ือ และรายละเอียดของแต่ละบริษัทที่น ามาเทียบเคียงได้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อความใหม่ 

ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ OWM ที่ใช้ในการอ้างอิงค่า Adjusted Beta 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเทียบเคียงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีรายได้มาจากการผลิต
และจัดจ าหน่ายหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เป็นหลัก เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของ OWM และ
คัดเลือกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกันกับ
ธุรกิจของ OWM จดทะเบียนใน ตลท. มีจ ากัด โดยธุรกิจที่น ามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือประมาณร้อยละ 50.00 ของรายได้ทั้งหมด เป็นสาระส าคัญของรายได้ โดยสามารถสรุปรายชื่อ 
และรายละเอียดของแต่ละบริษัทที่น ามาเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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20. แก้ไขหน้า 102 หัวข้อ ตารางการค านวณมูลค่าสุดท้าย 

ข้อความเดิม 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = 43.06 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าเท่ากับ 79.17 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อยา่งต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อป ี

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 10.22 

ข้อความใหม ่

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = 43.06 79.17 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าเท่ากับ 79.17 8.09 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อยา่งต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อป ี

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 10.22 

 

21. แก้ไขหน้า 107 หัวข้อ 4 เหตุผลที่สมควรตอบรับ และ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธค าเสนอซื้อ 

ข้อความเดิม 

จากการพิจารณาค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าถึงแม้ราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมหากเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นบริษัทฯ จากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ โดย ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ ณ สิ้นวัน อยู่ท่ี 1.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูง
กว่าราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 31.43 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อาจมีสภาพคล่องต่ า และมีความผันผวนในช่วงการท าค าเสนอซื้อ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรปฏิเสธค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าราคา
เสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในปริมาณที่ต้องการ และ
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อ 

▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีดังนี้  
1. ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาต่ ากว่าราคาเสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ  
2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นท่ีราคาตลาดในจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่มีผู้เสนอซื้ออันเกิดจากการซื้อขายหุ้นของ

บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ขณะนั้นมีสภาพคล่องต่ า ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นจ านวนดังกล่าวได้ ณ 
ช่วงเวลานั้น 

ทั้งนี้เหตุผลและหลักการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีดังต่อไปนี้ 

ราคาเสนอซ้ือเป็นราคาทีเ่หมาะสมแต่ต่ ากว่าราคาตลาด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3 ของรายงาน
ฉบับนี้ (ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อ) เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจ
เป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตได้ แต่เมื่อท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ จากที่กล่าวไว้ข้างต้น 
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 417.02 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อ
ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออยู่สูงกว่าราคาดังกล่าวที่ร้อยละ 22.81 ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่าราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น จึงเป็น
ราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาว่าราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัท
ฯ ณ สิ้นวัน อยู่ที่ 1.83 บาทต่อหุ้น และในช่วงระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้ยื่นค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4) จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ สูงสุดและต่ าสุดเท่ากับ 2.34 และ 1.84 บาทต่อ
หุ้น ตามล าดับซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อเป็นร้อยละ 67.14 ถึงร้อยละ 31.43 ตามล าดับ 

ผู้ถือหุ้นอาจสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด หลักทรัพย์ฯ ในราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ประกาศโดยผู้ท าค าเสนอซื้อ 
นอกจากนี้ การขายหุ้นบริษัทฯ แบบการซื้อขายปกติในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังท าให้ได้รับเงินจากการขายหลักทรัพย์เร็วกว่าการ
เสนอขายให้กับผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งจะจ่ายในวันท าการที่ 2 นับแต่วันสุดท้ายของระยเวลาเสนอซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มกราคม 
2562 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดอาจมีสภาพคล่องต่ า และมีความผันผวนในช่วงการท าค า
เสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นควรค านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะไม่สามารถขายหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ตามจ านวน ราคา และระยะเวลาที่
ต้องการได้ 
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ทั้งนี้ การที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ อันน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อและมีเดีย และมีผลการ
ด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้วในต่างประเทศ ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับฟังมุมมองทางธุรกิจจากผู้บริหารของ
บริษัทฯ และได้พิจารณาผลประโยชน์จากการเข้าร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการท าค าเสนอซื้ออย่าง
อนุรักษ์นิยม (Conservative) ในการประเมินราคายุติธรรม ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ 
ในการนี้บริษัทฯ จะต้องมีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ จากสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการได้ในอนาคต 
แต่กระนั้นโอกาสเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะต้องพิจารณาและท าการวิเคราะห์อย่าง
สมเหตุสมผล 

อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่กับ
ปัจจัยอื่น ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นท่ีตั้งใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานและมีความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยง
ต่าง ๆ และสามารถยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ อาจพิจารณา
ตอบรับค าเสนอซื้อเพียงบางส่วน หรือปฏิเสธค าเสนอซื้อเพื่อโอกาสของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการท าค าเสนอซื้อ ในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซื้อดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

ข้อความใหม่ 

จากการพิจารณาค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าถึงแม้ราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมหากเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นบริษัทฯ จากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ โดย ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ ณ สิ้นวัน อยู่ท่ี 1.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูง
กว่าราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 31.43 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อาจมีสภาพคล่องต่ า และมีความผันผวนในช่วงการท าค าเสนอซื้อ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า 

▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรปฏิเสธค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าราคา
เสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในปริมาณที่ต้องการ และ
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อ 

▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีดังนี้  
1. ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาต่ ากว่าราคาเสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ  
2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นท่ีราคาตลาดในจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่มีผู้เสนอซื้ออันเกิดจากการซื้อขายหุ้นของ

บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ขณะนั้นมีสภาพคล่องต่ า ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นจ านวนดังกล่าวได้ ณ 
ช่วงเวลานั้น 

ทั้งนี้เหตุผลและหลักการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีดังต่อไปนี้ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3 ของรายงาน
ฉบับนี้ (ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อ) เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจ
เป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตได้ แต่เมื่อท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ จากที่กล่าวไว้ข้างต้น
แล้ว มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 1 .14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 417.02 ล้าน
บาท ซึ่งราคาเสนอซื้อของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 22.81 ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่า
ราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับ ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปัจจัยส าคัญอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

ปัจจัยส าคัญอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

1) ราคาเสนอซื้อเป็นราคาที่เหมาะสมแต่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ ช่วงท าค าเสนอซื้อ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3 ของรายงาน
ฉบับนี้ (ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อ) เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจ
เป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตได้ แต่เมื่อท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ จากที่กล่าวไว้ข้างต้น 
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 417.02 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อ
ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออยู่สูงกว่าราคาดังกล่าวที่ร้อยละ 22.81 ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่าราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น จึงเป็น
ราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

จากการพิจารณาค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าถึงแม้ราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมหากเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นบริษัทฯ จากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 1.14 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นอาจควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าราคาซื้อ
ขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ ณ สิ้นวัน เท่ากับ 1.83 บาทต่อหุ้น และ
ในช่วงระหว่างวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อได้ยื่นค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4) จนถึงวันท่ี 18 
ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ สูงสุดและต่ าสุดเท่ากับ 2.34 และ 1.84 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อเป็นร้อยละ 
67.14 ถึงร้อยละ 31.43 ตามล าดับ 

ผู้ถือหุ้นจึงอาจสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ประกาศโดยผู้ท าค าเสนอซื้อ 
นอกจากน้ี การขายหุ้นบริษัทฯ แบบการซื้อขายปกติในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินจากการขายหลักทรัพย์เร็วกว่า
การเสนอขายให้กับผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งจะจ่ายในวันท าการที่ 2 นับแต่วันสุดท้ายของระยเวลาเสนอซื้อ ซึ่งตรงกับวันท่ี 22 มกราคม 
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2562 การตอบรับค าเสนอซื้อจึงอาจส่งผลให้ผู้ตอบรับค าเสนอซื้อเสียโอกาสในการขายหุ้นที่ราคาตลาด ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดอาจมีสภาพคล่องต่ า และมีความผันผวนในช่วงการท าค าเสนอ
ซื้อ ผู้ถือหุ้นควรค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ตามจ านวน ราคา และระยะเวลาที่
ต้องการได้ 

ทั้งนี้ การที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ อันน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อและมีเดีย และมีผลการ
ด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้วในต่างประเทศ ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับฟังมุมมองทางธุรกิจจากผู้บริหารของ
บริษัทฯ และได้พิจารณาผลประโยชน์จากการเข้าร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการท าค าเสนอซื้ออย่าง
อนุรักษ์นิยม (Conservative) ในการประเมินราคายุติธรรม ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ 
ในการนี้บริษัทฯ จะต้องมีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ จากสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการได้ในอนาคต 
แต่กระนั้นโอกาสเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะต้องพิจารณาและท าการวิเคราะห์อย่าง
สมเหตุสมผล 

อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่กับ
ปัจจัยอื่น ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นท่ีตั้งใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานและมีความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยง
ต่าง ๆ และสามารถยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ อาจพิจารณา
ตอบรับค าเสนอซื้อเพียงบางส่วน หรือปฏิเสธค าเสนอซื้อเพื่อโอกาสของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการท าค าเสนอซื้อ ในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซื้อดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

1) 2) การตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นท่ีมิใช่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ 

22. แก้ไขหน้า 109 หัวข้อ 4 ข้อจ ากัดในการด าเนินงานเนื่องจากสัดสว่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นต่างด้าว  

ข้อความเดิม 

ก่อนการท าค าเสนอซื้อ บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดย SRL ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่
เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นเป็นจ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับค าเสนอซื้อเป็นจ านวนมาก จนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือมีกฎหมายก าหนดให้เป็นคนต่างด้าว 
จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51.00 จนท าให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษั ทต่างด้าว บริษัทฯ อาจมี
ข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม SRL ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้คนต่างด้าว
ถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามสัญญาการกระท าก าร
ร่วมกัน (Acting in Concert Agreement) กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อตกลงและรับทราบถึงข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการ 
ในกรณีที่ SRL ไม่สามารถซื้อหุ้นของกิจการที่มีผู้ถือหุ้นมาเสนอขายจากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากการ
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ด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ SRL ถือหุ้นกิจการเกินข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว นายวิโรจน์ตกลงที่จะรับซื้อหุ้นสามัญของ
กิจการในส่วนดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. 

ข้อความใหม ่

ก่อนการท าค าเสนอซื้อ บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดย SRL ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่
เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นเป็นจ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับค าเสนอซื้อเป็นจ านวนมาก จนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือมีกฎหมายก าหนดให้เป็นคนต่างด้าว 
จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51.00 จนท าให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทต่างด้าว บริษัทฯ อาจมี
ข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม SRL ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้คนต่างด้าว
ถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามสัญญาการกระท าการ
ร่วมกัน (Acting in Concert Agreement) กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อตกลงและรับทราบถึงข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการ 
ในกรณีที่ SRL ไม่สามารถซื้อหุ้นของกิจการที่มีผู้ถือหุ้นมาเสนอขายจากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากการ
ด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ SRL ถือหุ้นกิจการเกินข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว นายวิโรจน์ตกลงที่จะรับซื้อหุ้นสามัญของ
กิจการในส่วนดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต.  และ ตลท. 
และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

23. แก้ไขหน้า 113 หัวข้อ 5.2 นโยบายและแผนการบริหารบริษัทฯ  

ข้อความเดิม 

5.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลัก
ของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่นเดิม 
เนื่องจาก กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้การด าเนินงานของ OWM  ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ
ได้เห็นถึงความส าเร็จของธุรกิจดังกล่าวในประเทศฮ่องกง และเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ นโยบายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่น ๆ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อ
เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมถึงได้รับอนุมัติอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น 
นอกจากนี้ SRL และนายวิโรจน์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ SRL และนายวิโรจน์ ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือ
แข่งขันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อนโยบายการ
ประกอบธุรกิจ แผนการด าเนินงานทางธุรกิจ ของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการท าค าเสนอ
ซื้อฯ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของ
สถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีจ าเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยัง
ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

5.2.2 การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มก าลังการผลิตอย่างมีนัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุน
ตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการ
ลงทุนหรือก าลังการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทาง
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขณะนั้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มก าลังการผลิตอย่างมี
นัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการ
ลงทุนหรือก าลังการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทาง
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ธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

5.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร 

ภายหลังจากท่ีกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 53.48 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 
ท่าน  

อนึ่ง กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจ านวน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดย
คาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่ง
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของกิจการและกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของกิจการ 
ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจุบันและภายหลังการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ 

- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอ
ซื้อจ านวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร) 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายพนา จันทร
วิโรจน์ หรือ นายสมชาย มีเสน หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
ส าคัญบริษัทฯ 

2) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน 

โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่ง
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด  

- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอ
ซื้อจ านวน 2 ท่าน 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท าค า
เสนอซื้อ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีตั่ดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
 

 

50 | หน้า 

 

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(“ตลท.”) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังไม่มีอ านาจควบคุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่ต้องการ
เสียงข้างมากได้ด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อซึ่งยังมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
แต่อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ามาของกลุ่มผู้ค าเสนอซื้อมีเจตนาที่จะเข้ามา ช่วยเหลือ พัฒนา
บริษัทฯ ให้มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น โดยกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก 

5.2.4 แผนการได้มา และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนท่ีจะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญที่ไม่
สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและ
มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวัน สิ้นสุด
ระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์
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ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยัง
ไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

5.2.5 โครงสร้างทางการเงิน 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลา 12 
เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการ
จัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับ
ผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการ
จัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

5.2.6 นโยบายการจ่ายปันผล 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะยังคงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30.00 ของก าไรสุทธิของ
แต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ) ในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง หากมี
ความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายปันผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงิน
สด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล
อย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะ
ไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายปันผลได้
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

5.3 รายการระหว่างกัน 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อก าหนดของ
ตลาดลหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้อง/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

5.3.1 ก่อนการท าค าเสนอซื้อ 

บริษัทฯ กับกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีการท ารายการระหว่างกัน 

5.3.2 ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในอนาคต กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อและบริ ษัทฯ จะ
ด าเนินการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับการท ารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับบริษัทฯ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ท าขึ้นโดยมีเง่ือนไข
เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ
จะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ นอกจากนี้ในการเข้าท ารายการ
ระหว่างกัน กิจการซึ่งอยู่ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การท ารายการระหว่างกันที่รัดกุมของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่
น่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารงานท่ีเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อ ระบุไว้ใน
ค าเสนอซื้อ (แบบ 247-4) 
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ข้อความใหม่ 

5.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลัก
ของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่นเดิม 
เนื่องจาก กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้การด าเนินงานของ OWM  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ
ได้เห็นถึงความส าเร็จของธุรกิจดังกล่าวในประเทศฮ่องกง และเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะป ระสบ
ความส าเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ นโยบายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่น ๆ กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อ
เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมถึงได้รับอนุมัติอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น 
นอกจากนี้ SRL และนายวิโรจน์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ SRL และนายวิโรจน์ ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือ
แข่งขันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อนโยบายการ
ประกอบธุรกิจ แผนการด าเนินงานทางธุรกิจ ของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการท าค าเสนอ
ซื้อฯ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของ
สถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีจ าเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยัง
ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ พบว่าทิศทาง/แผนธุรกิจ และ นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับทิศทางแผนธุรกิจ นโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ ดังนั้น ณ 
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ปัจจุบัน กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจตามแผน
ธุรกิจหลักของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือนตามที่กล่าวในแบบ 247-4 ทั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินและบริษัท
ฯ ยังมิได้รับแจ้งถึงแผนการที่ชัดเจนในอนาคตจากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึง
แผนการด าเนินงานในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการท าค าเสนอซื้อ ด้วยประสบการณ์ ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อในด้านธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรี 
(Freesheet) ที่ประสบผลส าเร็จมาในประเทศฮ่องกง ซึ่งกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้เห็นถึงความส าเร็จของธุรกิจดังกล่าวใน
ประเทศฮ่องกง และเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะประสบความส าเร็จในธุรกิจสื่ อสิ่งพิมพ์แจกฟรี
เช่นเดียวกัน ซึ่งนโยบายการด าเนินธุรกิจของ OWM มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยการกระจายหนังสือพิมพ์แจกฟรีตาม
สถานีรถไฟฟ้า โดยปัจจุบันรัฐบาลเร่งด าเนินการผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยเบื้องต้นส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและแผนการจราจรได้เตรียมและศึกษาแผนแม่บทขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อที่จะเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อ เสริมให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการขนส่งทางราง ด้วยโครงการระบบขนส่งมวลชนท้ังหมด 11 โครงการ ระยะรวม 206 
กิโลเมตร ดังต่อไปนี้ 

1. รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล - พระราม 9 ระยะทาง 26 กิโลเมตร 

2. รถไฟฟ้าสายรอง สายสีทอง ช่วงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - ประชาธิปก ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

3. รถไฟฟ้ารางเบา สายสีเขียว ช่วงเทพรัตน (บางนา) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 24 กิโลเมตร 

4. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยายลาดพร้าว – ประชาช่ืน ระยะทาง 22 กิโลเมตร 

5. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยายส าโรง – ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 8 กิโลเมตร 

6. รถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย – ล าสาลี ระยะทาง 21 กิโลเมตร 

7. รถไฟฟ้าสายสีทอง ช่วงปากเกร็ด – กาญจนาภิเษก ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

8. รถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายมีนบุรี – สุวรรณภูมิ ระยะทาง 35 กิโลเมตร 

9. รถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงตลิ่งชัน – ชัยพฤกษ์ ระยะทาง 17 กิโลเมตร 

10. รถไฟฟ้าสายวงแหวนฯ ช่วงบางใหญ่ - พระราม 2 ระยะทาง 36 กิโลเมตร 

11. รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายบางใหญ่ – บางกรวย ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
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จากผลของการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังกล่าวจะส่งผลให้ช่อง
การกระจายหนังสือพิมพ์แจกฟรีมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่จ านวนของผู้อ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีมากยิ่งขึ้น 
ผู้ประกอบการต่าง ๆ มีความต้องการที่จะลงโฆษณามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีความประสงค์ที่ดีในด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายในอนาคตของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะเป็น
นโยบายที่ส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

5.2.2 การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มก าลังการผลิตอย่างมีนัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุน
ตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการ
ลงทุนหรือก าลังการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทาง
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขณะนั้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มก าลังการผลิตอย่างมี
นัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายใน ช่วงระยะเวลา 12 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการ
ลงทุนหรือก าลังการผลิตที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทาง
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อควรหารือร่วมกันกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขยาย
การลงทุนหรือก าลังผลิตของ OWM โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์แจกฟรีเพื่อรองรับการขยายตวัของตามแผนแมบ่ทขนส่งมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (MTMP) ของกระทรวงคมนาคมที่จะขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทาง
รางเพิ่มจาก 3 เส้นทางได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะทางรวม 29 กม. เป็น 
11 เส้นทาง ระยะทางรวม 206 กม. ภายในปี 2570และส่วนสายธุรกิจอ่ืน ๆ ควรพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป  
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5.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร 

ภายหลังจากท่ีกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 53.48 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 
ท่าน  

อนึ่ง กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจ านวน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดย
คาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่ง
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของกิจการและกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของกิจการ 
ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจุบันและภายหลังการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ 

- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอ
ซื้อจ านวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร) 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายพนา จันทร
วิโรจน์ หรือ นายสมชาย มีเสน หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
ส าคัญบริษัทฯ 

2) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน 

โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่ง
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด  

- คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอ
ซื้อจ านวน 2 ท่าน 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่  นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร หรือ ตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 
1 ท่าน  ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งของกิจการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระรวมเป็นสองคน และ
ประทับตราส าคัญบริษัทฯ (จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซื้อ) 

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(“ตลท.”)  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อยังไม่มอี านาจควบคุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่
ต้องการเสียงข้างมากได้ด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อซึ่งยังมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งกึ่งหนึ่งของโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามในภายหลังกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะแต่งตั้งตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อทดแทนหนึ่ง
ในกรรมการ 3 ท่านที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เพื่อใหม้ีกรรมการตัวแทนกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อครบ 2 ท่าน โดยกลุ่มผู้ท าค าเสนอ
ซื้ออาจจะแต่งตั้ง 1 ใน 2 ตัวแทนเป็นประธานกรรมการ ซึ่งในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการในที่ประชุมจะมี
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ามาของกลุ่มผู้ค าเสนอซื้อมีเจตนาที่
จะเข้ามา ช่วยเหลือ พัฒนาบริษัทฯ ให้มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น โดยกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นหลัก 

5.2.4 แผนการได้มา และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนท่ีจะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญที่ไม่
สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อ 
กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะด าเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและ
มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ  

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
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กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยัง
ไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

ปัจจุบันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ณ สินทรัพย์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ มีความเพียงพอต่อการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้แผนธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสาระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะไม่มีแผนที่จะ
มีธุรกรรมการได้มา และ/หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุน
ตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อร่วมกับบริษัทฯ อาจจะพิจารณาการลงทุนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานอย่างเหมาะสมต่อไป 

5.2.5 โครงสร้างทางการเงิน 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลา 12 
เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการ
จัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับ
ผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ  เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากกลุ่มผู้ท า
ค าเสนอซื้อ จากการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
273,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ (Private Placement) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่งผล
ให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและสภาพคล่องมากยิ่งข้ึน โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีจะน าเงินท่ีได้จากการ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเงินทุนดังกล่าวไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจจะพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการ
จัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผล
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การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

5.2.6 นโยบายการจ่ายปันผล 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลอย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะยังคงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30.00 ของก าไรสุทธิของ
แต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ) ในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง หากมี
ความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายปันผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงิน
สด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล
อย่างมีนัยส าคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะ
ไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายปันผลได้
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้อง
ตามความเหมาะสมของฐานะทางการเงินบริษัทฯ และลดการก่อหนี้ จากแหล่งเงินทุนที่มีไม่เพียงพอ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยัง
ไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ 

5.3 รายการระหว่างกัน 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อก าหนดของ
ตลาดลหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้อง/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

5.2.1 ก่อนการท าค าเสนอซื้อ 

บริษัทฯ กับกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีการท ารายการระหว่างกัน 

5.2.2 ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ 

กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 
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ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในอนาคต กลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อและบริษัทฯ จะ
ด าเนินการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับการท ารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  หรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับบริษัทฯ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ท าขึ้นโดยมีเง่ือนไข
เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ
จะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ นอกจากนี้ในการเข้าท ารายการ
ระหว่างกัน กิจการซึ่งอยู่ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การท ารายการระหว่างกันท่ีรัดกุมของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไม่
น่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารงานท่ีเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อ ระบุไว้ใน
ค าเสนอซื้อ (แบบ 247-4) 

24. แก้ไขหน้า 119 หัวข้อ 6 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

ข้อความเดิม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขต เง่ือนไข และข้อจ ากัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ส่วนต่าง ๆ ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี ้โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวิธีการ
ต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในส่วนท่ี 3 ของรายงานฉบับน้ี (ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อ) เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม 
แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคต แต่เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ จากที่กล่าวไว้ข้างต้นมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ 
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหุ้นบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น 417.02 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นราคาที่สูงกว่าราคาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 22.81 
ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ปัจจุบันราคาหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ ณ 
สิ้นวัน อยู่ที่ 1.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 31.43 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีสภาพคล่องต่ า และมีความผันผวนในช่วงการท าค าเสนอซื้อ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่า 

▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรปฏิเสธค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าราคา
เสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในปริมาณที่ต้องการ และ
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อ 
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▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีดังนี้  
1. ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาต่ ากว่าราคาเสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ  
2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นท่ีราคาตลาดในจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่มีผู้เสนอซื้ออันเกิดจากการซื้อขายหุ้นของ

บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ขณะนั้นมีสภาพคล่องต่ า ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นจ านวนดังกล่าวได้ ณ 
ช่วงเวลานั้น 

ข้อความใหม ่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขต เง่ือนไข และข้อจ ากัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ส่วนต่าง ๆ ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี ้โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวิธีการ
ต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในส่วนท่ี 3 ของรายงานฉบับน้ี (ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อ) เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม 
แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคต แต่เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ จากที่กล่าวไว้ข้างต้นมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ 
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหุ้นบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น 417.02 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นราคาที่สูงกว่าราคาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 22.81 
ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับ 
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคา
เสนอซื้อ โดย ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ ณ สิ้นวัน อยู่ท่ีเท่ากับ 1.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อที ่1.40 
บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 31.43 ผู้ถือหุ้นอาจสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาตลาดซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อ
ที่ประกาศโดยผู้ท าค าเสนอซื้อ การตอบรับค าเสนอซื้อจึงอาจส่งผลให้ผู้ตอบรับค าเสนอซื้อเสียโอกาสในการขายหุ้นที่ราคาตลาดซึ่ง
สูงกว่าราคาเสนอซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีสภาพคล่องต่ า และมีความผัน
ผวนในช่วงการท าค าเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นควรค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ตามจ านวน 
ราคา และระยะเวลาที่ต้องการได้ 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า 

▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรปฏิเสธค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าราคา
เสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในปริมาณที่ต้องการ และ
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อ 

▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีดังนี้  
3. ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาต่ ากว่าราคาเสนอซื้อในช่วงการท าค าเสนอซื้อ  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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4. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นท่ีราคาตลาดในจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่มีผู้เสนอซื้ออันเกิดจากการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ขณะนั้นมีสภาพคล่องต่ า ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นจ านวนดังกล่าวได้ ณ 
ช่วงเวลานั้น 


