หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ (อาคารเนชั่นเดิม)
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอรม์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษทั ฯ ขอแจ้ง " งดแจกของชาร่วย ในงานประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2561 "

21 กันยายน 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และวาระที่ 7)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
4. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
6. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ที่ต้องนํามาในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์
ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้จัดส่ง
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุม และส่งถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามี
ผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้
บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริ งครบถ้ วน จึงเห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุ ม วิส ามั ญผู้ ถือ หุ้นครั้ งที่ 1/2561
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ของ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทําให้บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จากัด") ซึ่งกําหนดให้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อ
หุ้นทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที่
เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 89,200,714 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น 259,250,000 บาท ลงเหลื อ ทุ น จดทะเบี ย น
170,049,286 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่ ง หุ้นที่ถูกตัด ทิ้ง ในครั้ งนี้ เป็นหุ้นที่เ หลือ จากการจัด สรรไว้เ พื่ อรองรั บการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อ
รองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนักงาน ครั้งที่ 1
2

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบี ยน
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตาม
คําสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการจด
ทะเบียนดังกล่าวสําเร็จลุล่วง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ ผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 89,200,714 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจํานวน 259,250,000 บาท ลงเหลือทุนจดทะเบียนจํานวน 170,049,286 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล

วาระที่ 3

จานวนหุ้น
23,800
38,600

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.01
0.02

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามวาระที่
2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็น

170,049,286 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสอง
ร้อยแปดสิบหกบาท)
170,049,286 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสอง
ร้อยแปดสิบหกหุ้น)

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ

170,049,286 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น
3

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสอง
ร้อยแปดสิบหกหุ้น)
(ไม่มี)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตาม
คําสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการจด
ทะเบียนดังกล่าวสําเร็จลุล่วง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล

จานวนหุ้น
23,800
38,600

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.01
0.02

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการ
โอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น นั้นเพื่อให้ข้อบังคับของ
บริษัทฯ สอดคล้องกับ
1.

การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นหุ้ น ที่ ถื อ โดยคนต่ า งด้ า วเพื่ อ รองรั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบกํ า หนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุค คลในวงจํา กั ด (Private Placement)
(รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) จากจํานวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว
รวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด

2.

ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 74/2557 เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กําหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และ
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3.

การแก้ไขพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ ออํา นวยความสะดวกในการประกอบธุร กิ จ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้
1.

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10. เรื่องการออกหุ้น และการโอนหุ้น ดังนี้
จากเดิม
"หุ้นของบริ ษัทให้โอนกั นได้โ ดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบห้า (35) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นราย
ใดที่จะทําให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
คําว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีความหมายตามคํานิยามคําว่า "คนต่างด้าว" ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว"
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
"หุ้นของบริ ษัทให้โอนกั นได้โ ดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้น ราย
ใดที่จะทําให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอั ตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
คําว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีความหมายตามคํานิยามคําว่า "คนต่างด้าว" ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว"

2.

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
จากเดิม
"ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ข องบริษัท จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธี อื่น และกํา หนดวันนั ด
ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น"
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แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
"ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ข องบริษัท จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น และกํา หนดวันนั ด
ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้อง
อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทํา
ผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดย
ให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว
และระบบควบคุ ม การประชุ ม ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐานเป็ น ไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)"
3.

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
จากเดิม
"ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ"
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด หรือจํานวนผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวน
หุ้นที่จํา หน่ ายได้ ทั้งหมดเข้ า ชื่ อกั นทํา หนั งสื อในฉบับเดี ย วกั นร้ องขอให้ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น"
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
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"ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ"
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด หรือจํานวนผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวน
หุ้นที่จํา หน่ ายได้ ทั้งหมดเข้ า ชื่ อกั นทํา หนั งสื อในฉบับเดี ย วกั นร้ องขอให้ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้ า ชื่ อกันหรื อผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํา นวนหุ้นตามที่บังคั บไว้นั้นจะเรี ย ก
ประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับ
นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตาม
คําสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการจด
ทะเบียนดังกล่าวสําเร็จลุล่วง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ
27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ตามลําดับ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ : ในกรณีที่วาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการ
ออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับ
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การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีการพิจารณาวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 อีกต่อไป และจะ
ดําเนินการพิจารณาวาระที่ 9 ต่อไปแทน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน
220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการการประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เนื่องจาก
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทําให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่
มีปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่าว
เพื่ อให้ส ามารถประกอบธุ ก รกิ จได้ อย่ า งต่อเนื่ อง และสามารถต่อ ยอดไปยั งธุ ร กิ จที่เ กี่ ย วเนื่ องที่อาจสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1.

สําหรับธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ภายใต้
ชื่อสํานักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้แก่
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ online และการสร้างชุมชนทาง Internet (online community) ใน
platform ต่างๆ เป็นจํานวนเงิน 148.70 ล้านบาท และสําหรับธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NGE”) ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสือการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสํานักพิมพ์ชั้นนําจากต่างประเทศ โดยใช้
เงินทุนหมุนเวียนจํานวน 30.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 178.70 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จะใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และ NGE ที่กล่าวข้างต้น โดยส่วนใหญ่เงิน
ดังกล่าวจะถูกใช้ สํา หรั บเป็นค่ า ใช้ จ่า ยที่เ กี่ย วข้องกั บหนั งสื อ อาทิ ค่า ลิข สิ ทธิ์ หนั งสือพ็อคเก็ ตบุ๊ค ส์
ค่าลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูน ค่าจัดทําต้นฉบับ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดทํา
หนังสือ การพิมพ์ การขนส่งไปยังตัวแทนจําหน่าย และ/หรือลู กค้าของบริษัทฯ และ NGE รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากสินค้าประเภท
หนังสือของบริษัทฯส่วนใหญ่จะถูกจัดจําหน่ายผ่านระบบขายฝาก (Consignment) ทําให้บริษัทฯ จะต้อง
ใช้เงินทุนสําหรับการสํารองสินค้าคงเหลือเพื่อให้เพี ยงพอต่อการขาย อีกทั้ง ระบบการขายผ่านตัวแทน
ฝากขาย จะมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการเก็บเงิน ทําให้บริษัทฯ และ NGE จะต้องมีกระแสเงินสด
เพื่อใช้ในการดําเนินงานที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก โดยบริษัท
ฯ ประมาณการว่าจะใช้เงินทุนจํา นวน 178.70 ล้านบาท ได้ถึงประมาณปี 2563 โดยพิจารณาจากกระแส
เงินสดสุทธิที่ใช้ในการดําเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาที่ติดลบในช่วงปี 2560 ที่จํานวนประมาณ 71.60 ล้าน
บาท และต่อเนื่องมายัง 6 เดือนแรกของปี 2561 อีกจํานวนประมาณ 46.40 ล้านบาท

2.

ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด
("OWM") ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารของสื่อออฟไลน์ผ่านดําเนินการผลิตหนังสือพิมพ์
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แจกฟรี ภายใต้ชื่อ Rabbit Today และในช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิ Facebook, Twitter และ
Instragram บริษัทได้ดําเนินการแจกตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
รวมทั้งออฟฟิศและสํานักงานอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาได้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้
บริษัทได้เล็งเห็นถึงศั กยภาพของผู้อ่า น เนื่องจากผู้ ใช้รถไฟฟ้ าในการเดิ นทางส่วนใหญ่มีกําลั งซื้อที่
ค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มที่มีความสนใจตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ออกแนว Lifestyle
ซึ่งนอกจากการหาโฆษณาทั่วไปได้แล้วยังสามารถนําไปสู่การหาโฆษณาที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาภายใน
เล่มอีกด้วย โดยเงินทุนที่ใช้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- เพื่อเป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จํานวน 30.00 ล้านบาท ภายในปี 2562 เพื่อ
ใช้ สํ า หรั บ พั ฒ นาสื่ อ มี เ ดี ย ออนไลน์ ข อง OWM เช่ น เว็ บ ไซต์ และเฟซบุ๊ ค เป็ น ต้ น รวมถึ ง
ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการรองรับระบบฐานข้อมูลของลูกค้าในอนาคต เพื่อที่จะสามารถต่อยอด
ทางธุรกิจได้
-

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 100.00 ล้านบาท เนื่องจาก โดย OWM เริ่มดําเนินการเปิดตัว
หนังสือพิมพ์แจกฟรี (เฉพาะวันทํางาน) ภายใต้ชื่อ Rabbit Today เมื่อ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การเป็นสิ่งพิมพ์ที่เปิดตัวใหม่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทําให้ผู้คนจดจําแบรนด์
(Brand) รวมถึงเจ้าของสินค้าและเอเจนซี่ (Agency) ที่จะติดต่อเพื่อลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แจก
ฟรี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้านั้น ๆ ได้ตรงตามเป้าหมาย จึงทํา
ให้ลูกค้ายังอาจจดจําแบรนด์ของ OWM ได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์
แจกฟรีคือรายได้จากการโฆษณาที่ให้ข่าวสารในเชิง Lifestyle โดยมีคู่แข่งคือ สิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่ติดตลาดอยู่แล้ว อาทิ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ทําให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า
ลูกค้าจะมั่นใจและตัดสินใจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แจกฟรี อีกทั้งงบประมาณในการลงโฆษณา
ส่วนใหญ่จะตั้งงบในช่วงปลายปีถึงต้นปี ดังนั้น แผนการดําเนินงานในช่วงแรกจึงเป็นการลงทุน
เพื่ อสร้ า ง ดั งนั้ น เงิ นทุนดั งกล่ า วจะถูกนํ า มาใช้ เ ป็น ค่ า ใช้ จ่า ยในการประชาสั มพั นธ์ การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสร้างการรับรู้จดจําแบรนด์ (Brand Awareness) ให้กับ Rabbit Today
เพื่อให้เจ้าของสินค้าหรือเอเจนซี่ (Agency) มั่นใจว่าสินค้าที่ลงโฆษณาจะตรงตามกลุ่มเป้าหมายและ
ทําให้ลูกค้ามีความสนใจ และติดตามข่าวสารจาก Rabbit Today มากขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อหาคอน
เทนต์ที่จูงใจผู้อ่านด้วยจุดเด่นของเนื้อหาที่ เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก การทําคลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการ
หมุนเวียนของผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของ OWM รวมทั้ง OWM จําเป็นต้องมีกระแสเงินสดเพียงพอ
ที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจได้ไม่
นานนัก จึงทําให้ในช่วงแรกอาจไม่ได้รับเครดิตเทอมจากคู่ค้า หรือได้รับในช่วงระยะเวลาสั้น

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ อาทิ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ ซึ่งการสรรหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่ มทุน
โดยวิธีการอื่นอาจทําให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจากการก่อหนี้ หรือการระดมทุนด้วยวิธีอื่นอาจทําให้ได้เงินทุน
ล่าช้ากว่า และไม่ได้จํานวนเงินทุนครบถ้วนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงานของบริษัท
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ฯ ได้ รวมถึงความจําเป็นและระยะเวลาในการใช้เงินทุนของบริษั ทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้อง
ใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนผ่านบริษัทย่อย ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ มี
เงิ นทุนเพี ยงพอต่อการประกอบธุร กิ จได้ อย่ างต่อเนื่ อง และการลงทุนในธุ ร กิจ OWM ในอนาคต ที่อาจ
เสริมสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้นที่อาจสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งคาดว่าจะได้เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวม
ทั้งสิ้น 308,700,000 บาท (หากผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นจนเต็มจํานวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
ปรากฏตามวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) จะทําให้บริษัทฯ สามารถนําเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจข้างต้น รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคตต่อไป จนถึงปี 2563
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ
และใช้เงินทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นครั้งที่ 1/2561
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
170,049,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่ รวมกรรมการที่งดออกเสี ยง) ได้ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จํานวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํา นวน 170,049,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน
390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และใช้
เงินทุนสําหรับลงทุนในบริษัทย่อย
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล

จานวนหุ้น
23,800
38,600
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สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.013
0.022

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามวาระที่
5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
"ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจํานวน

390,549,286 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้า
พันสองร้อยแปดสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น

390,549,286 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้า
พันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ

390,549,286 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้า
พันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
(ไม่มี)"

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตาม
คําสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการจด
ทะเบียนดังกล่าวสําเร็จลุล่วง
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล

จานวนหุ้น
23,800
38,600
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สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.01
0.02

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจาก วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จํานวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 170,049,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน
390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามั ญเพิ่มทุนจํานวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมี มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน
ครั้งนี้ ได้แก่
1.

Silom Road Limited จํานวน 175,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 246,330,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นบริษัทที่
จํากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI)
และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งทําหน้าที่ดูแลทางทะเบียนของ
บริษัท ในขณะที่ผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin
Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
บริษัทใหญ่ในลําดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited ("ASMH") ซึ่งเป็นบริษัท
โฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย
ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ในส่วนของประสบการณ์
นั้น ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited ("
ASM") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดําเนินการทรัพย์สินให้
กองทุนต่าง ๆ จํานวนมาก โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนใน
ตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property) และลงทุนในหลายประเทศ
โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศอินโดเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การ
บริ หารของ ASM ได้ มีป ระสบการณ์ ใ นการเข้ า ลงทุ นในธุ ร กิ จประเภทสื่ อ และมี เ ดี ย รวมไปถึ ง
ประสบการณ์และความสามารถของผู้ถือหุ้นลําดับบนสุดของ Silom Road Limited ซึ่งประกอบด้วย Mr.
V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถทั้งจาก
การเป็นกรรมการให้กับบริษัท และกองทุนต่าง ๆ ที่มีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจมีเดีย
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจบริการอื่นๆ เป็นต้น
ประสบการณ์ของผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited ซึ่ง
ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li อาทิ Mr. V-Nee Yeh มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการ รวมถึงร่วมกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของ
ธุรกิจ จากการเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน Next Media Limited (ปัจจุบันชื่อ Next Digital
Limited) ซึ่ งเป็น บริ ษั ทที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ตยสารรายใหญ่ ข องประเทศฮ่ องกง เป็ น
ระยะเวลากว่า 9 ปี (2543-2552) อนึ่ง Next Digital Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ฮ่องกง (www.nextdigital.com.hk) ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ข่าว การเมือง
กีฬา การท่องเที่ยว รถยนต์ และการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศ
ไต้หวัน นอกจากนี้ สําหรับ Mr. Kin Chan ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ จากการ
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ ASM การเป็นประธานกรรมการใน TIH Limited ที่ดําเนินธุรกิจบริหาร
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นกรรมการใน OUE Limited ที่ดําเนินธุรกิจการจัดการบริหารทรัพย์สิน
และเคยดํารงตําแหน่งประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง
ที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงินและดําเนินการบริหารทรัพย์สิน รวมถึง Ms. Angie Yick Yee Li
เป็นกรรมการของ ASM และเป็นกรรมการใน TIH Limited พร้อมทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านการเงิน
และการลงทุน ใน Lazard & Co. ที่รัฐซานฟรานซิสโก และ Lazard Asia Limited ฮ่องกง ซึ่งทั้งสองเป็น
บริษัทย่อยของ Lazard group ที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงินและดําเนินการบริหารทรัพย์สิน โดย
มีประสบการณ์การลงทุนและการให้คําปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อ
และโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ซึ่งกองทุนต่างๆ ที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan
และ Ms. Angie Yick Yee Li เข้าไปเป็นกรรมการนั้น ล้วนแต่เป็นกองทุนที่ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจสื่อ
โทรคมนาคม และธุรกิจโฆษณาทั้งสิ้น ซึ่งมีลักษณะประกอบธุรกิจสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดย
การพิจารณาเข้าลงทุนในแต่ละธุรกิจของกองทุนนั้น กรรมการของกองทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้า
ลงทุนโดยจะต้องพิจารณาจากข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ลักษณะการ
ประกอบธุ ร กิ จ มี ก ารตรวจสอบสถานะกิ จการ ศึ ก ษาสภาวะอุ ตสาหกรรม แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อใช้
ประกอบการประเมินมูลค่ากิจการ และตัดสินใจที่จะเข้าลงทุน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น ด้วย
ประสบการณ์ และความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวในข้างต้น จะเห็นได้ว่า Mr. V-Nee Yeh, Mr.
Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้ง 3 ท่าน จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม รวมไปถึงธุรกิจโฆษณา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประสบการณ์ผู้มีอํานาจควบคุม
สูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited นั้นสอดคล้องกับแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ จึงถือ ได้ว่า Silom Road Limited เป็นนักลงทุนประเภทนิติ
บุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการลงทุนที่หลากลายที่อาจนํามาประยุกต์ใช้ กับบริษัทฯ
ได้
อนึ่ง แม้ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะเป็นกรรมการในธุรกิจจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุนตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีความเชื่อมันว่า Mr. V-Nee Yeh,
Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะสามารถใช้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการเป็น
กรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Strategic Partner) เพิ่มขึ้นและสายสัมพันธ์ที่ดีจากการที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms.
Angie Yick Yee Li เป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุนในธุรกิจที่
หลากหลายและในหลายประเทศดังกล่าวข้างต้นซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าหรือได้รับการ
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แนะนําลูกค้าให้ซื้อโฆษณากับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ สื่อ
สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
สําหรับแหล่งเงินทุนในการเพิ่มทุนของ Silom Road Limited มาจากเงินทุนที่อยู่ใน ASMH ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จาก China
Construction Bank ว่ามีเงินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr.
Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน ทําให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า Silom
Road Limited มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจากแหล่ง
เงินทุนของนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิมรวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ
จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น
2.

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จํานวน 19,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,370,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จบปริญญาตรี
สาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จํากัด (มหาชน) ตําแหน่งประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จํากัด
(มหาชน) ถือเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการ
ลงทุนได้จริง พร้อมทั้งบริษัทฯได้เห็น Credit Information Letter จากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ลง
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่แสดงให้เห็นว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีเงินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน
และทําให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจากแหล่งเงินทุนของ Silom Road Limited อย่างชัดเจน ที่จะช่วยเสริม
สนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ
จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือ หุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น
และ

3.

นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จํานวน 25,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000
บาท ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
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จํานวน 25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว) นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่มีศักยภาพและสามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัด ที่สัดส่วนร้ อยละ 30.91 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว ที่ประกอบธุรกิจ
โรงแรมในภาคใต้ซึ่งมีรายได้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัดมี
สินทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรมรวมถึงธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริ ง ที่จะช่ วยเสริ มสนับสนุ น และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แ ก่
บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานที่แสดงถึงความเพียงพอของเงินทุน โดยเป็นหลักฐาน
แสดงฐานะทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ทําให้
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่านางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในส่วนของตน ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้
ทัง้ นี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ข้างต้น จะมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด
"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15
วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นใน
แต่ละวัน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์
ฯ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
วัน เวลา จองซื้อ และชําระเงินค่าหุ้นข้างต้นมีกําหนดการขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้เงื่อนไขการ
ขออนุญาตตามที่ปรากฏในข้อ 4. ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด ( Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นดังนี้
1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ที่ร้อยละ 56.46
3. การลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution)
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด มีผลขาดทุน
เท่ากับ 75.98 ล้านบาท
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(โปรดดูรายละเอียดของผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด ( Private Placement) ใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)
อนึ่ง Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประกอบธุร กิจใน
ลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสามรายไม่ได้
มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด
(โปรดดูรายละเอียดของโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และโครงสร้างคณะกรรมการ
ก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)
ทั้งนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
เช่น
(1)

การกําหนดข้อกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น
การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ้น และเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2)

การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง ดําเนินการต่าง
ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3)

ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 2 (แบบรายงานการเพิ่ ม ทุ น (F53-4)) และสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 3
(สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํ า กั ด ( Private
Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง)ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการ
ระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่บุค คลในวงจํากั ด (Private Placement) เป็นวิธีการระดมทุนที่
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เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถระดม
ทุนได้ในระยะเวลาอั นสั้นและได้จํานวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน
เข้าใจนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัท
ฯ ได้
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ให้
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก
Silom Road Limited และผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) เป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ
ที่กล่าวในข้างต้น และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจใน
หลากหลายบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม รวมทั้งการบริหารและการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสําหรับ การลงทุนในธุรกิจสํานักพิมพ์โดย
ผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ
บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต
ได้อีกด้วย สําหรับนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการ
ลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาวสามารถ
ตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ Silom Road นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และจาก
การตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสามรายไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือ
แข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาที่มีส่วนลดร้อยละ
9.63 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจําเป็นที่
จะต้องมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการลงทุนในธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท คือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ค
ธุ ร กิ จผลิตและจํา หน่ า ยหนั งสื อการ์ ตูน และธุ ร กิ จใหม่ ข องบริ ษัทฯ ซึ่ งเป็นธุ ร กิ จที่ให้บริ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และผ่านช่องทางเว็บไซต์ (www.rabbittoday.com)
รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์อื่น ๆ เช่นเฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ซึ่งผลความสําเร็จของธุรกิจดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
รายได้และสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษัทฯ ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ จากข้อมูลตามบการเงินของบริษัทฯ
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพียงจํานวน 149.30 ล้านบาท มีขาดทุน
สะสมเท่ากับ 256.12 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 83.64 ล้านบาท จาก
การพิจารณาเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตามจํานวนที่ต้องการ เมื่อเทียบกับการ
เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีความไม่แน่นอนว่า
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บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้น
เพิ่มทุนทั้งจํานวน ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอและเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ
เมื่ อคณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่ ร วมกรรมการที่งดออกเสี ย ง)ได้ พิ จารณาถึงเหตุผ ล ความจํา เป็น และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้วรวมทั้งได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้ลงทุนทั้งสามแล้ว จึงมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็น
ส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตื อนใจ
ปุรินทราภิบาล นั้น มีเงื่อนไขการจัดสรรและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
โดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมทั้งการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล

จานวนหุ้น
23,800
38,600

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.01
0.02

หมายเหตุ : หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จองซื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จํานวน 175,950,000 หุ้น และจํานวน 19,550,000
หุ้น ตามลําดับ รวมกันเป็นจํานวน 195,500,000 หุ้น จะทําให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
เข้า ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่ งคิ ดเป็นร้ อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ภายหลังการเพิ่ มทุน
ตามลําดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงบางส่วน จนทําให้การถือครองหุ้น
ในบริษัทฯ ร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมกันเป็นจํานวนอย่างน้อย
65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จะส่งผลให้
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้ นจนถึงหรือข้าม
18

ผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554")
นอกจากนี้ ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือ
เป็นการกระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน ตามข้อ 2 (1)
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่
เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 7/2552") ในการนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะต้อง
มีหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคําเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการ
ดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป และนอกจากนี้ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ")) ของ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโ รจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ ไ ด้ มีค วามสั มพั นธ์ ทางธุ ร กิ จ (Business
Relationship) หรือมีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประสงค์ที่จะกระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการ
กระทําร่วมกันตามประกาศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แต่อย่างใด
อนึ่ง ในการเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร นั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1)

บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัตทิ ี่เกี่ยวข้องดังนี้
(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว
ในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์
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(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom
Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ
(ง)

บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ.
72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล

2)

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเข้าจองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับการ
จัดสรรสามัญของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร พึงพอใจกับผล
การตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ทางลบอย่างมีนัยสําคัญกับสถานะ การดําเนินการ ธุรกิจและ/หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่แตกต่างไป
จากข้อมูลที่ได้รับในการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้า
ตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และ

3)

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องจองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับ การ
จัดสรรสามัญเพิ่มทุนจนเต็มจํานวน กล่าวคือ จํานวน 175,950,000 หุ้น และจํานวน 19,550,000 หุ้น
ตามลําดับ รวมกันเป็นจํานวน 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งทําให้การถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ.12/2554
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จองซื้อและชําระราคาหุ้น
สามัญไม่ครบเต็มจํานวนที่ได้รับการจัดสรร Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะยังคงมี
หน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคําเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และ
การดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจํานวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่วาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
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ตั้งเจตนาพร เนื่องจากภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทําให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) มี
ลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะ
ยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลต่อไป จํานวน 25,000,000
หุ้นในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในจํานวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว)
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจาก วาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
กําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) มูลค่าที่
ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้นให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นั้น
ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และมีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยถือหุ้นเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
ตามลําดับ คิดรวมกันเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิร่วมกัน
เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัท
ฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จัก
กันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลง
ที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทําการ
อันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ.
7/2552 ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรใน
ครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการ
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคํานวณขนาดรายการ
จากมูลค่ารายการซึ่งเท่ากับ 273.70 ล้านบาท หารด้วยสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) เท่ากับ 115.95
ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
21

2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมี
ขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมสอบทาน
ระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ
อนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งบุคคล
หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ หรือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("NMG") ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่เพราะการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้จึงทําให้ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ) มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ป รากฏในนิยามของประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คือนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล คู่สมรส ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ จํานวน 38,600 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการ
จัดสรรหุ้น) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร นอกจากนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท
ฯ หรือ NMG ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามั ญเพิ่ มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิ บาล จึ งไม่ใช่การเข้ าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
การดําเนินการภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการรวมถึงจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กัน)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง)ได้พิจารณาถึงเหตุผล
ความจําเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด ให้แก่ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว โดยมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการที่เกี่ยว
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โยงกันมี เงื่อนไขและราคาที่มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อจัดทําความเห็นในการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าว ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2561 พิจารณาการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ : ในกรณีที่วาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทําให้ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ) มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ จะยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลต่อไป จํานวน
25,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ
6.41 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว)
วาระที่ 9

พิ จาร ณ าอ นุ มั ติ ก าร แก้ ไ ข เ พิ่ มเ ติ มวั ต ถุ ป ร ะ สงค์ ข อ ง บ ริ ษั ท แล ะ ก า ร แก้ ไข เ พิ่ มเ ติ มห นั งสื อ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประมูลงานกับหน่วยงานราชการซึ่ง
จะกําหนดคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการรับงาน และเพื่อเป็นช่อ งทางในการสร้างรายได้ของ
บริษัทฯ รายละเอียดวัตถุประสงค์อีกจํานวน 9 ข้อ มีข้อความดังนี้
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ข้อ

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม

26

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําด้านงานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
Event สื่อสิ่งพิมพ์ TV วิทยุ online การจัดประชุมและสัมมนา ผลิตสารคดี/สกู๊ปข่าว
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ประกอบกิจการ การรับจ้าง วางแผน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า ร้านค้า
บุคคล องค์กรหน่วยงานราชการ ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงการนําบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เช่น
นักร้อง นักแสดง มาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์

28

ประกอบกิ จการรั บจัด งานอีเ ว้น (Event) ต่า ง ๆ รั บจ้า งออกแบบและจัด สร้ างงานเปิด ตั ว
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จัดงานแถลงข่าว การแสดงนิทรรศการ บูธแสดงสินค้า แฟชั่นโชว์ งานด้าน
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยงต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ จัดระบบ
แสง สี เสียง จัดรายการบันเทิงต่าง ๆ
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ประกอบกิจการรับจ้างทําของ ซื้อมาขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค ของชําร่วย

30

ประกอบกิ จ การออกแบบจั ด ทํ า ผลิ ต สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ สื่ อ โฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต แบบบูธสินค้า ร้านค้า และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกประเภทใน
รูปแบบต่าง ๆ ออกแบบและทําเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ให้เช่าอุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ถ่ายทําละครและภาพยนต์ ผลิตรายการโทรทัศน์ รับบันทึกเทปและถ่ายวีดีโอนอกสถานที่ ผลิต
โฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ผลิตวีดีทัศน์ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง
ให้เช่าอุปกรณ์และตัดต่อ ออกแบบ จัดทํา ผลิตและจําหน่ายซีดี ภาพยนต์ รายการโทรทัศน์
หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
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ประกอบกิจการออกแบบผลิต สื่อมัลติมีเดีย พรีเซนเทชั่น (Presentation) สื่ออิเล็คทรอนิกส์
อินเตอร์เน็ต เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
และองค์กรของรัฐ
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ประกอบกิจการ ตัวแทนโฆษณา สื่อดิจิตอล รับงานโฆษณา สิ่งพิ มพ์ ป้า ยโฆษณา สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานระบบสารสนเทศ
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ประกอบกิจการ รับงานวิทยากร บรรยายตามงาน จัดอบรม รับบริการที่ปรึกษา
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ประกอบกิจการบริการจัดหาบุคคลากรด้านงานบันเทิงงานแสดงต่าง ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
24

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือ
หุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nine.co.th พร้อมแนบ
หลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้บริษัทฯชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นาเสนอใน
ครั้งนี้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: investor@nine.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-338-3904
อนึ่ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1.

นายพนา จันทรวิโรจน์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

3.

นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.

นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6.

นายสมชาย

กรรมการ

7.

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

มีเสน

กรรมการ

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 7คน
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร

บรรณาธิการ

2.

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต

ผู้อํานวยการ-สื่อต่างประเทศ

3.

นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร

ผู้อํานวยการ-พัฒนาธุรกิจ

4.

นางสาวบุญพา แซ่เบ้

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ
1.

นายไกรสร มีสมงาม

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิซ จํากัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกําหนดวาระ บริษัทฯ ชี้แจงแนวปฏิ บัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนว
ปฏิบัติดังนี้
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1.
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และนําส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอเพิ่มวาระประชุม
2.
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3.
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นาย
บัณฑิต จิรานภาพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบใน
หนังสือเชิญประชุม
4.
ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4
“การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี ส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
สําหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือเพื่อ
แสดงความประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่
ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อม
ลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวม
คะแนน ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ทราบ
ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้
มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
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วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สําหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความ
โปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.

การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียงดังนี้
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทําเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ

4)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ

เริ่มการประชุม
นายพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ นายอาช
วินท์ สุกสี และนางสาวศุภวรรณ วราภรณ์ โต๋ห์ เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยแถลงต่อที่ประชุมว่า
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 61,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่จําหน่าย
แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 17 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 126,870,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.61ของ
หุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 126,932,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.64 ของหุ้นที่
จําหน่ายแล้วทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 1

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2560
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับ
ปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุม
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดย
ละเอียดในรายงานประจําปี 2560 และการชี้แจงในคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(MD&A) และในแบบรายงานเปิ ด เผยข้ อ มู ล ประจํ า ปี หรื อ แบบ 56-1 ที่ ไ ด้ นํา ส่ ง ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว
คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้
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สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานรวมของบริ ษั ท เนชั่ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ จํ า กั ด
(มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยตามงบการเงิ น รวมสํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 มี ผ ล
ประกอบการเป็น ผลกํ า ไรจํา นวน 7.17 ล้า นบาท เมื่ อเทีย บกั บช่ วงเดี ย วกั นของปีก่ อนที่มีผ ล
ขาดทุนจํานวน 212.70 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ โดยกลุ่มบริษัทได้ตั้งสํารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและ
ตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และในปี 2560 บริษัท
ฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น จึงทําให้บริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงาน
นอกจากนี้ บ ริ ษัท ฯ ขอแจ้ ง ความคื บ หน้ า เรื่ องที่บ ริ ษั ท เข้ า ร่ วมโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกจาก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2560 อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสําคั ญของการวางระบบ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติเ พื่ อ ป้อ งกั น การทุ จริ ต คอร์ รั ปชั นครบถ้ วนตามเกณฑ์ ที่ค ณะกรรมการ CAC
กําหนด
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ดังนั้น จึงขอเข้าสู่วาระที่ 2 ต่อไป
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ
ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูก ต้องตามที่ค วรในสาระสํ า คั ญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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วาระที่ 3

เห็นด้วย

จํานวน

126,932,151 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด
ที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น หรื อมติข องคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่า ยเงิ นปันผลระหว่า งกาล คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มี
กําไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ป ระชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้
กําหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานในปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจํานวน 7.17 ล้านบาท
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจํานวน 157.92 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมต้นปีเท่ากับ
9.97 ล้านบาท ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณ ออกเสีย งลงคะแนนในวาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงดการจ่า ยเงินปันผลสํา หรั บผลการ
ดําเนินงานประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

30

วาระที่ 4

เห็นด้วย

จํานวน

126,932,151 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่
18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1
ใน 3 โดยอัตรา ถ้า จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํา นวนที่
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยนับรวมกรรมการ
ตรวจสอบด้วย และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใน
ปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ราย ดังนี้
1) นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

กรรมการ

2) นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้นางสาวเนตรนภา ภูษิ ตตานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็น
กรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นาย คา หมิง แจ๊คกี้
แลม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง
วันที่ 26 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านาย
พันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราว
นี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งนาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ซึ่ งประวัติของผู้ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน
เนื่องจากในวาระนี้ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ เป็นผู้มีส่วนได้
เสีย จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
1)

2)

3)

นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง ตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

126,932,151 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.00

นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ ตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีมติ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

นาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม ตําแหน่ง กรรมการ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

5,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00
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126,926,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 5

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจาปี 2561
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ ทํา หน้ า ที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้ง นี้ โดยค่ า ตอบแทนสํ า หรั บตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษัท ฯ จะเป็น อั ตราเดี ย วกั น กั บ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และค่า ตอบแทนสํ าหรั บกรรมการที่เป็นผู้ บริ หารจะเป็นอัต รา
เดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกําหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
หน่วย:บาท
ตาแหน่ง

อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน

อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน

ปี 2561 (ปีที่เสนอ)

ปี 2560

ประธานกรรมการ

400,000

400,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

400,000

400,000

กรรมการตรวจสอบ

300,000

300,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

200,000

200,000

กรรมการบริหาร

200,000

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2561 ทั้งนี้
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ว มี มติอนุ มัติกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2561 ตามที่กล่า ว
ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00
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100.00

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
1.

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นปีที่ 1 หรือ

2.

นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ

3.

นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผ ลการ
ปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่ าสอบบัญชีประจํา ปี 2561 ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นเงิน 1,700,000 บาท
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5752 หรือ นางศศิธร พงศ์อ ดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ
นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0.00
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100.00

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการทําธุรกิจในอนาคต
อย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ ดํารงอยู่ หรือทางผู้บริหารมีแนวโน้มจะทําธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่
คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ในระยะหลังได้เริ่มถดถอย ทางบริษัทได้ดําเนินการ ดังนี้
1. บริษัทฯ เฝ้าและติดตามสถานการณ์ของกลุ่มสิ่งพิมพ์ และพยายามจะปรับโครงสร้างการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ซึ่งเป็น Multi-platform content provider ที่จะ
นําบริษัทฯ ไปสู่อนาคตที่ดี และในกลางปีนี้จะเห็นในส่วนของ Content ต่างๆ และบริษัทฯ จะ
พยายามขยายสิ่งพิมพ์เข้าไปในดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลดําเนินงานที่ชัดเจน
คุณวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จาก
ธุรกิจดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้นในช่วงเดือนมีนาคม 2561 เนื่องจากธุรกิจสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยผู้บริโภคเปลี่ยนมาบริโภคสื่อบนดิจิทัลมากขึ้น และบริษัทฯ ต้องทําอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า คือการทํา ธุรกิจดิจิทัล โดยเริ่มจากลักษณะ Free sheet เป็นหนังสือแจกฟรี ซึ่งจะเปลี่ยน
โครงสร้างรายได้จากการขายหนังสือมาเป็นรายได้จากการโฆษณา และเนื้อหาดังกล่าวจะมีการ
ปรับเพื่อความเหมาะสมในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้ คงจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงจะเห็นผลกําไร
และมีแนวโน้มที่ดี
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล : สอบถามว่า สิ่งพิมพ์ต่างประเทศมี
แนวโน้มจะยกเลิกการพิมพ์กระดาษหรือไม่
คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า สิ่งพิมพ์
ต่างประเทศแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.

ธุรกิจที่ร่วมมือกับดิสนีย์ ซึ่งทางดิสนีย์อยากให้ทําดิจิทัลที่ชัดเจน

2.

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น จะไม่ให้ลิขสิทธิ์ด้านดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ พยายามเจรจาเพื่อนําดิจิทัล
การ์ตูนญี่ปุ่นเข้ ามาในไทย ส่ วนใหญ่ที่เห็นในรูปแบบดิจิทัลนั้น จะเป็นลิขสิทธิ์ที่ไ ม่
ถูกต้อง

3.

หนังสือพิ มพ์ โยมิ อุริ ชิมบุน เป็นหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่น โดยพิ มพ์หนังสื อพิมพ์ผ่า น
NINE และ NMG

ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังมีการพิมพ์ และไม่มีการยกเลิกสัญญาการพิมพ์
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นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า บริษัทฯ ลงทุนกับบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด มี
สัดส่วนการลงทุนอย่างไร
คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ เข้าถือ
หุ้นในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ล้าน
บาท
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นเหมาะกับลูกค้ากลุ่มใด
และเป็นวาไรตี้หลากหลายหรือเฉพาะส่วน
คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์เป็น
กลุ่ม Lifestyle โดยมี 10 Platforms จาก Content เดียว เป็นสิ่งพิมพ์ลักษณะ Free sheet และแบบ
ดิจิทัล ทั้งในรูปแบบของวีดิโอ เว็บไซต์ รวมถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆ โดยมีกองบรรณาธิการที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ และมี Influencer หรือ Blogger ที่มีการบริหารจัดการระดับนานาชาติ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างวิวัฒนาการใหม่ในวงการนี้
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายการลงทุนไว้เท่าไหร่
คุณวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน : ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท
ฯ เข้ าไปลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มี เดี ย จํากั ด ในจํานวน 10 ล้า นบาท ถือหุ้นร้อยละ 100 แต่
สําหรับการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลนั้นคงต้องลงทุนมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง
ให้เต็มรูปแบบต่อไป
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ขอให้กําลังใจกับกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน
ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ……………………………….………ประธานกรรมการ
นายพนา จันทรวิโรจน์
ลงชื่อ……………………………….………เลขานุการบริษัท
นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ข้าพเจ้า บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและเพิ่มทุน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 89,200,714 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน
89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
1.2 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จาก 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท รวม 220,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
รวม

การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุน้

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

(ล้านบาท)

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
ก า ร ใ ช้ เ งิ น ทุ น ( Specific
Objective)

หุ้นสามัญ

220,500,000

1.00

220,500,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ

---

---

---

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective)
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

Silom Road Limited

175,950,000 หุ้น

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
1.4000 บาท
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วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

กําหนดการขาย
ภายในวันที่ 31

โปรดพิ จ ารณาห มายเห ตุ
ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

ราคาขาย

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

หมายเหตุ

ตุลาคม 2561 ภายใต้ 6. ข้อ 7. และข้อ 8.
เงื่อนไขการขอ
อนุญาตตามข้อ 4.
ด้านล่างนี้
นายวิโรจน์

19,550,000 หุ้น

1.4000 บาท

กําหนดการขาย
โปรดพิ จ ารณาห มายเห ตุ
ภายในวันที่ 31
ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 4. ข้อ
ตุลาคม 2561 ภายใต้ 6. ข้อ 7. และข้อ 8.
เงื่อนไขการขอ
อนุญาตตามข้อ 4.
ด้านล่างนี้

25,000,000 หุ้น

1.4000 บาท

กําหนดการขาย
โปรดพิ จ ารณาห มายเห ตุ
ภายในวันที่ 31
ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 5. ข้อ
ตุลาคม 2561 ภายใต้ 6. ข้อ 7. และข้อ 8.
เงื่อนไขการขอ
อนุญาตตามข้อ 4.
ด้านล่างนี้

ตั้งเจตนาพร

นางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล

หมายเหตุ
1. การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด ตามที่กําหนดไว้ในภาค 2 หมวดที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดย
เป็นการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยกําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด
2. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) นี้จะเป็นไปตาม "ราคาตลาด" ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อ
ขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้ นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม
2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ทั้งนี ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
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3. Silom Road Limited เป็น บริษัทที่จํากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The
British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งทําหน้าทีด่ ูแลทางทะเบียนของบริษทั
ในขณะที่ผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้งนื้
บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทใหญ่ในลําดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding
Limited ("ASMH") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย
ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ในส่วนของประสบการณ์นั้น ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ.
2547 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited ("ASM") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands
(BVI) เพื่อรับดําเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ จํานวนมาก โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Asset) และลุงทนในหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เช่น
ประเทศอินโดเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ ASM ได้มีประสบการณ์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อและมีเดีย รวม
ไปถึงประสบการณ์และความสามารถของผู้ถือหุ้นลําดับบนสุดของ Silom Road Limited ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin
Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถทั้งจากการเป็นผู้บริหาร และกรรมการให้กับบริษัท และ
กองทุนต่างๆที่มีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจบริก าร
อื่นๆ เป็นต้น
ประสบการณ์ ของผู้ มีอํ านาจควบคุ มสู งสุ ด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited ซึ่ ง
ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li อาทิ Mr. V-Nee Yeh มีประสบการณ์ด้านการบริหารและ
จัดการ รวมถึงร่วมกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจ จากการเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน Next Media
Limited (ปัจจุบันชื่อ Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็น
ระยะเวลากว่ า 9 ปี (2543-2552) อนึ่ ง Next Digital Limited เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง
(www.nextdigital.com.hk) ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ อาทิเ ช่น ข่าว การเมือง กีฬา การท่องเที่ยว รถยนต์ และ
การศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ สําหรับ Mr. Kin Chan ที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ จากการประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ ASM การเป็นประธานกรรมการใน TIH Limited ที่ดําเนิน
ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นกรรมการใน OUE Limited ที่ดําเนินธุรกิจการจัดการบริหารทรัพย์สิน และเคยดํารง
ตําแหน่งประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงินและ
ดําเนินการบริหารทรัพย์สิน รวมถึง Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมการของ ASM และเป็นกรรมการใน TIH Limited พร้อมทั้งยังมี
ประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน ใน Lazard & Co. ที่รัฐซานฟรานซิสโก และ Lazard Asia Limited ฮ่องกง ซึ่งทั้งสองเป็น
บริษัทย่อยของ Lazard group ที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงินและดําเนินการบริหารทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและ
การให้คําปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ซึ่งกองทุน
ต่างๆ ที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เข้าไปเป็นกรรมการนั้น ล้วนแต่เป็นกองทุนที่ได้เข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจสื่อ โทรคมนาคม และธุรกิจโฆษณาทั้งสิ้น ซึ่งมีลักษณะประกอบธุรกิจสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยการพิจารณาเข้า
ลงทุนในแต่ละธุรกิจของกองทุนนั้น กรรมการของกองทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าลงทุนโดยจะต้องพิจารณาจากข้อมูล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการตรวจสอบสถานะกิจการ ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรม
แนวโน้ มธุ รกิจ เพื่ อใช้ป ระกอบการประเมิ นมู ลค่ ากิจการ และตัดสิ นใจที่ จะเข้ าลงทุ น ว่ามีค วามเหมาะสมหรือ ไม่ ดั งนั้ น ด้ วย
ประสบการณ์ และความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวในข้างต้น จะเห็นได้ว่า Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie
Yick Yee Li ทั้ง 3 ท่าน จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม รวมไปถึงธุรกิจโฆษณา ซึ่งจะ
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เห็นว่าประสบการณ์นั้นสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ จึงถือว่า Silom Road Limited
เป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง
อนึ่ง แม้ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะเป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุนตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีความเชื่อมันว่า Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick
Yee Li จะสามารถใช้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน
เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพิ่มขึ้นและสายสัมพันธ์ที่ดีจากการที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan
และ Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุนในธุรกิจที่หลากหลายและใน
หลายประเทศดังกล่าวข้างต้นซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าหรือได้รับการแนะนําลูกค้าให้ซื้อโฆษณากับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย
สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
สําหรับแหล่งเงินทุนในการเพิ่มทุนของ Silom Road Limited มาจากเงินทุนที่อยู่ใน ASMH ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้
เห็นหลักฐานใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จาก China Construction Bank ว่ามีเงินทุนเพียงพอต่อ
การเพิ่มทุน ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner)
ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษัทฯ ได้ และทําให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า Silom Road Limited มแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ส่วนของตนแยกจากแหล่งเงินทุนของนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษทั ฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ตอ้ งการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อ
เป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น
(โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))
4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
อาวุโสของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ตําแหน่งประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท
หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ถือเป็นนัก
ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงิ นมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง พร้อมทั้งบริษัทฯได้เห็น Credit
Information Letter จากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่แสดงให้เห็นว่าคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มี
เงินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่ องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ และทําให้บริษัทฯ มีความ
เชื่อมั่นว่า นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจากแหล่งเงินทุนของ
Silom Road Limited อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/
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กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษทั ฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ตอ้ งการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อ
เป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น
(โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))
5. นางเตือ นใจ ปุ ริ นทราภิบ าล นักลงทุน ที่ มี ความสนใจลงทุ น ในธุ ร กิจของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ศั กยภาพและสามารถ
เจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัด ที่สัดส่วนร้อยละ 30.91 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแล้ว ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ซึ่งมีรายได้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ลันตามูน
ไลท์ จํากัดมีสินทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรมรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นนักลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง พร้อมทั้ง
บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ของนาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาล ทําให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่านางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในส่วนของตนที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว)
ทั้งนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))
6. ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และมีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกันฯ") โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ คิดรวมกันเป็นร้อย
ละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จํานวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จัก
กันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกัน
และตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทํา
ร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้า
ลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("
ประกาศ ทจ. 7/2552") ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
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อนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความเกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ หรือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("NMG") ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่
31 สิงหาคม 2561) แต่เพราะการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้จึงทําให้
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ) มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมทั้งญาติสนิท และผู้ที่เกี่ยวข้องของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คือนายป.ปัญ
จะ ปุรินทราภิบาล คู่สมรส ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จํานวน 38,600 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ภายหลังการจัดสรรหุ้น) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นอกจากนี้
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือ NMG ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2561)
โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

การถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
คานวณจากทุนชาระแล้ว)
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

หลังการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มีการจองซื้อหุ้นของบุคคล
ในวงจากัด คานวณจากทุนชาระแล้ว)
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
120,808,387
71.04
120,808,387
30.93
จํากัด (มหาชน)
2. นายสมบัติ พานิชชีวะ
6,000,000
3.53
6,000,000
1.54
3. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
2,670,000
1.57
2,670,000
0.68
4. นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
1,953,000
1.15
1,953,000
0.50
5. นายสกุลธร จึงรุง่ เรืองกิจ
1,264,000
0.74
1,264,000
0.32
6. นายวนนท์ วรรณป้าน
1,000,000
0.59
1,000,000
0.26
7. น.ส.นีรนุช นรนาถตระกูล
900,000
0.53
900,000
0.23
8. Silom Road Limited
175,950,000
45.05
9. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
19,550,000
5.01
10. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
23,800
0.01
25,023,800
6.41
11. นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
38,600
0.02
38,600
0.01
หมายเหตุ 1. นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาลเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส)
2. Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทํา
ร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการ
กระทําร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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3. Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

โครงสร้ า งคณะกรรมการก่ อ นและหลั ง การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ (Specific
Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ก่อนการจัดสรรหุ้น
หลังการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
นาย พนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการบริ ษั ท /
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วมกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่ง ตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ
จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการ
นาย วรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมการ
บริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ
นาย สมชาย มีเสน
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
นาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม
กรรมการ
นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

7. หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จองซื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จนเต็มจํานวนจะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้น
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั้ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") นอกจากนี้ ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิ
ออกเสี ยงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ. 7/2552 ในการนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร จะต้องมีหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคําเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการ
ดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship)
หรือมีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประสงค์ที่จะ
กระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกันตามประกาศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แต่อย่างใด
อนึ่ง ในการเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา
พร นั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
43

1) บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การอนุมัตทิ เี่ กี่ยวข้องดังนี้
(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจํานวนรวมกันไม่
เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ
(ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเข้าจองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร
สามัญของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร พึงพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะ (due diligence)
ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญกับสถานะ การดําเนินการ ธุรกิจและ/หรือ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้รับในการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และ
3) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องจองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับ การจัดสรร
สามั ญเพิ่ มทุ น จนเต็ มจํานวน กล่าวคือ จํานวน 175,950,000 หุ้น และจํานวน 19,550,000 หุ้น ตามลําดับ รวมกัน เป็ นจํานวน
195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ
50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งทําให้การถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้ องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศ
ทจ.12/2554
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญไม่
ครบเต็มจํานวนที่ได้รับการจัดสรร Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะยังคงมีหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคําเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ก็ต่อเมื่อ
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจํานวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็น
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
8. หากกรณีราคาเสนอขายหุ้นต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถั วเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้น ของบริษัท ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทําการก่อนวันแรกที่ทําการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล บริษัทฯ จะดําเนินการห้าม Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาล นําหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทําการ
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ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิ
บาล สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สําหรับการ
เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจํากัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558
2.1.1

การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
- ไม่มี –

3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันและสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 31 สิงหาคม
2561
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
(ง) บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจํ ากัด จากสํ า นั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
(จ) บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจํานวน 220,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจะจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป รวมทั้งจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
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บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้เงินทุนสําหรับลงทุนในธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสื่อออฟไลน์
และออนไลน์ ผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ซึ่งท้ายที่สุดจะทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ อง
และเป็นโอกาสที่อาจจะสร้างรายได้และผลกําไรในอนาคตได้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อรองรับการการ
ประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหา
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นสําคัญ ทํา
ให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มีปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาได้จากงบการเงินประจําปี 2558 2559
2560 และงบไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนมาโดยตลอด จึงทําให้มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
รวมกันติดลบ 8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามลําดับ
รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 8. การวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน ของสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4))
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อ เนื่อง และสามารถ
ต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่อาจสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. สําหรับ ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายพ็ อคเก็ตบุ๊ค ส์ ภายใต้ชื่อ
สํานักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค เพื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้แก่ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ online และการสร้างชุมชนทาง Internet (online community) ใน platform ต่างๆ เป็น
จํานวนเงิน 148.70 ล้านบาท และสําหรับธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่ง
ได้แก่บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด ("NGE") ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสือการ์ตูนที่
ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสํานักพิมพ์ชั้นนําจากต่างประเทศ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวน 30.00 ล้านบาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้นจํานวน 178.70 ล้านบาท ที่บริษัทฯจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และ
NGE ที่กล่าวข้างต้น โดยส่วนใหญ่เงินดังกล่าวจะถูกใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับหนังสือ อาทิ ค่าลิขสิทธิ์
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ค่าลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูน ค่าจัดทําต้นฉบับ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การจัดทําหนังสือ การพิมพ์ การขนส่งไปยังตัวแทนจําหน่าย และ/หรือลูกค้าของบริษัทฯ และ NGE รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากสินค้าประเภทหนังสือ
ของบริษัทฯส่วนใหญ่จะถูกจัดจําหน่ายผ่านระบบขายฝาก (Consignment) ทําให้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนสําหรับ
การสํารองสินค้าคงเหลือเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย อีกทั้ง ระบบการขายผ่านตัวแทนฝากขาย จะมีขั้นตอนและใช้
ระยะเวลาในการเก็บเงิน ทําให้บริษัทฯ และ NGE จะต้องมีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดําเนินงานที่เพียงพอ
เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก โดยบริษัทฯประมาณการว่าจะใช้เงินทุนจํานวน 178.70
ล้านบาท ได้ถึงประมาณปี 2563
2. ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ("OWM")
ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารของสื่อออฟไลน์ผ่านดําเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ชื่อ
Rabbit Today และในช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิ Facebook, Twitter และ Instragram บริษัทได้ดําเนินการ
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แจกตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รวมทั้งออฟฟิศและสํานักงานอื่นๆ ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาได้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้อ่าน เนื่องจากผู้ใช้
รถไฟฟ้าในการเดินทางส่วนใหญ่มีกําลังซื้อที่ค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มที่มีความสนใจตรงตามเนื้อหาที่อยู่ใน
หนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ออกแนว Lifestyle ซึ่งนอกจากการหาโฆษณาทั่วไปได้แล้วยังสามารถนําไปสู่การหา
โฆษณาที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาภายในเล่มอีกด้วย โดยเงินทุนที่ใช้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
-

เพื่อเป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จํานวน 30.00 ล้านบาท ภายในปี 2562 เพื่อใช้
สําหรับพัฒนาสื่อมีเดียออนไลน์ของ OWM เช่น เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค เป็นต้น รวมถึงระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ใน
การรองรับระบบฐานข้อมูลของลูกค้าในอนาคต เพื่อที่จะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้

-

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 100.00 ล้านบาท เนื่องจาก OWM เริ่มดําเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจก
ฟรี (เฉพาะวันทํางาน) ภายใต้ชื่อ Rabbit Today เมื่อ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การเป็น
สิ่งพิมพ์ที่เปิดตัวใหม่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทําให้ผู้คนจดจําแบรนด์ (Brand) รวมถึงเจ้าของสินค้า
และเอเจนซี่ (Agency) ที่จะติดต่อเพื่อลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แจกฟรี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของสินค้านั้น ๆ ได้ตรงตามเป้าหมาย จึงทําให้ลูกค้ายังอาจจดจําแบรนด์ของ OWM ได้ไม่มาก
นัก อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์แจกฟรีคือรายได้จากการโฆษณาที่ให้ข่าวสารในเชิง Lifestyle
โดยมีคู่แข่งคือ สิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ติดตลาดอยู่แล้ว อาทิ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ทําให้ต้องใช้
เวลาค่อนข้างนานกว่าลูกค้าจะมั่นใจและตัดสินใจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แจกฟรี อีกทั้งงบประมาณใน
การลงโฆษณาส่วนใหญ่จะตั้งงบในช่วงปลายปีถึงต้นปี ดังนั้น แผนการดําเนินงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในช่วงแรก จะเป็นการใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสร้างการรับรู้จดจํา
แบรนด์ (Brand Awareness) ให้กับ Rabbit Today เพื่อให้เจ้าของสินค้าหรือเอเจนซี่ (Agency) มั่นใจว่าสินค้า
ที่ลงโฆษณาจะตรงตามกลุ่มเป้าหมายและทําให้ลูกค้ามีความสนใจ และติดตามข่าวสารจาก Rabbit Today
มากขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่จูงใจผู้อ่านด้วยจุดเด่นของเนื้อหาที่เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก การทํา
คลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของ OWM รวมทั้ง OWM จําเป็นต้องมีกระแส
เงินสดเพียงพอที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจ
ได้ไม่นานนัก จึงทําให้ในช่วงแรกอาจไม่ได้รับเครดิตเทอมจากคู่ค้า หรือได้รับในช่วงระยะเวลาสั้น

สําหรับแผนการดําเนินงานของ OWM เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา
ร่วมกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ บริษัท
ฯ จะดําเนินการตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น เงินทั้งหมดที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมจํานวน 308,700,000 บาท จะถูกนําไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ NGE และOWM จนถึงปี 2563
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ที่
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ
และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นและได้จํานวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง
Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล เป็นผู้ลงทุ นที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
ด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของ
บริษัทฯ ได้ รวมทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ สําหรับการสรรหาแหล่ง
เงินทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ติดลบในช่วงที่
ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นข้อจํากัดในการสรรหาแหล่งเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการที่บริษัทฯต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยจากก็
จะเป็นผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ เช่นกัน
อย่างไรก็ดี กรณี หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่ อจัดสรรหุ้นสามั ญให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลได้ หรือในกรณีที่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล ไม่จองซื้อหรือจองซื้อไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ จัดสรร บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาการหาแหล่งเงินทุนประเภทอื่น
เช่น การออกหุ้นกู้ การออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็น
ต้น แม้ว่าการออกหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน จะก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยที่สูง แต่หากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุน วิธีดังกล่าวจะยัง
สามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนได้ รวมทั้งการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และประชาชนทั่วไป แม้ว่าอาจมีข้อกังวลในเรื่องของเงินทุนที่
ได้รับอาจไม่ครบถ้วน และใช้ระยะเวลาที่อาจจะนานกว่า แต่ก็ยังเป็นวิธีที่จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเช่นเดียวกัน
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิ
บาล จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจาก Silom Road Limited และผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ซึ่งเป็น
ผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจในหลากหลายบริษัท ฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ
สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สําหรับนางเตือนใจ ปุรินทราภิ
บาล เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาวสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่านักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ล้วนแต่มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน์ และมีเดียต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัท ฯ ประกอบกิจการอยู่ใน
ปัจจุบัน นอกจากประสบการณ์ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวยังมีความรู้และความสามารถในการบริหารการ
ลงทุ นมาเป็ นระยะเวลานาน ทั้งบริษั ทจํากัด และบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ ของประเทศไทย ฮ่องกง สิง ค์โ ปร์ และ
ออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน ครั้งนี้ นอกเหนือจากที่บริษัท ฯ จะได้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อ
นํามาใช้ในการขยายธุรกิจและลงทุนแล้ว บริษัทฯ จะได้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์และความสามารถ ที่จะช่วยกําหนดนโยบาย การ
บริหาร และการจัดการให้ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมไปถึงโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายจากคอนเน็คชั่นที่กว้างขวาง ที่จะ
เพิ่มฐานลูกค้า หรือพันธมิตรทางการค้า จากประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ และหลากหลายประเทศ ที่จะเพิ่มเป็น
ช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อาทิ เพิ่มฐานลูกค้าสําหรับการขายสื่อโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่าน
OWM ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นต้น
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นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการลงทุนในธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะ
สามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตได้อีกด้วย
(โปรดพิจารณาเพิ่มเติมสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ. 3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้
บุคคลในวงจํากัดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private Placement)
ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561

17 สิงหาคม 2561

2) วันที่กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2561 (Record Date)

31 สิงหาคม 2561

3) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

8 ตุลาคม 2561

4) ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุน้ มีมติ

บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นายวรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติ ให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) จํานวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จํานวน 175,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จํานวน 19,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท และนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล จํานวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว) คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 45.05 5.01 และ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการ
เพิ่มทุน ตามลําดับ โดยนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนรวมทั้งสิ้น 25,023,800 หุ้น ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000
บาท ถื อ เป็ น การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในราคาที่ มี ส่ วนลดไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 72/2558") ("การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล")
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ") จึงจําเป็นต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อีกด้วย (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย)
นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom
Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล แล้ว บริษัทฯ จะต้อง (ก) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคน
ต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด (ข) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ (ค) ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามั ญเพิ่มทุน ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํ ากัดจาก
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กํา หนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
อนึ่ง หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จองซื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จํานวน 175,950,000 หุ้น และจํานวน 19,550,000 หุ้น ตามลําดับ รวมกันเป็นจํานวน
195,500,000 หุ้น จะทําให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 45.05 และ 5.01
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการ
เพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงบางส่วน จนทําให้การถือ
ครองหุ้นในบริษทั ฯ ร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมกันเป็นจํานวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือ
คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554")
ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ
หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่
จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็น การกระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน
ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้า
ลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("
ประกาศ ทจ. 7/2552") ในการนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องมีหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทั ฯ โดยการยื่นคําเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป และ
นอกจากนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ทําให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่
เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) หรือมี
ความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประสงค์ที่จะกระทําการ
อันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกันตามประกาศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แต่อย่างใด
อนึ่ง ในการเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้นจะ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติที่เกี่ยวข้องดังนี้
(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
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(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ
(ง) บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจํ ากัด จากสํ า นั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเข้าจองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรสามัญของ
บริษัทฯ ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร พึงพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของบริษัทฯ
รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญกับสถานะ การดําเนินการ ธุรกิจและ/หรือทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้รับในการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้า
ตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และ
3) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องจองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับ การจัดสรรสามัญเพิ่ม
ทุนจนเต็มจํานวน กล่าวคือ จํานวน 175,950,000 หุ้น และจํานวน 19,550,000 หุ้น ตามลําดับ รวมกันเป็นจํานวน 195,500,000 หุ้น ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งทําให้การถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ใน
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ.12/2554
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จองซื้อและชําระราคาหุ้นสามัญไม่ครบเต็ม
จํานวนที่ได้รับการจัดสรร Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะยังคงมีหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยการยื่นคําเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ก็ต่อเมื่อ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจํานวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกาหนดราคาตลาด
1.1

รายละเอียดของการเสนอขาย
ก) บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 175,950,000 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ Silom Road Limited ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 246,330,000 บาท ทั้งนี้ การเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และภายหลังการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่ง Silom Road Limited จะชําระราคาหุ้นที่เสนอขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
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Silom Road Limited เป็นบริษัทที่จํากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British
Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งทําหน้าที่ดูแลทางทะเบียนของบริษัท
ในขณะที่ผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee
Li ถือเป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน
และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
บริษัทใหญ่ในลําดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited ("ASMH") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน
The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie
Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ซึ่งแสดงตามโครงสร้างการถือหุ้นดังต่อไปนี้

Go Excel
Investments
Limited

* จากการสอบถาม Silom Road Limited บริษัทฯ ได้รับการชี้แจงว่า Silom Road Limited และ Chit Lom Limited (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (NMG) จํานวน 391,972,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.64 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)) มิได้มี Ultimate Shareholders เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Chit Lom limited เป็นบริษัทฯ
ที่อยู่ภายใต้การบริหารของกองทุนที่บริหารโดย ASM

กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH ที่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ซึ่ง
ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่
Mr. V-Nee Yeh ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ASM จบการศึกษาปริญญาเอกจาก Columbia
University's School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ยังดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการใน Cheetah
Investment Management Group บริษัทให้บริการด้านคําปรึกษาด้านการลงทุน ในประเทศฮ่องกง Mr. V-Nee Yeh
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มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการโดยเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน Next Media Limited (ปัจจุบัน
ชื่อ Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็น
ระยะเวลากว่า 9 ปี (2543-2552) อนึ่ง Next Digital Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
(www.nextdigital.com.hk) ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ข่าว การเมือง กีฬา การ
ท่องเที่ยว รถยนต์ และการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไต้หวัน และยังมี
ประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุนในหลากหลายบริษัท อาทิ Value Partners Limited ซึ่งปัจจุบัน Mr.
V-Nee Yeh ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ในบริษัทดังกล่าว และLazard Group ที่รัฐ
นิวยอร์ก กรุงลอนดอน และประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงินและดําเนินการ
บริหารทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและการให้คําปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง
ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ นอกจากประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจแล้ว
Mr. V-Nee Yeh ยังเคยดํารงตําแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรรมการบริหารของรัฐบาลฮ่องกง (Executive
Council of the Hong Kong Government) และกรรมการใน Hong Kong Stock Exchange
Mr. Kin Chan ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ ASM จบการศึกษาปริญญาตรีใน
ด้านบริหารจาก Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านบริหารจาก Wharton School of
the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน Mr. Kin Chan ยังดํารงตําแหน่งเป็นประธาน
กรรมการใน TIH Limited บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน โดยมีประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม โดยผลการดําเนินงานของปี
2560 บริษัท TIH Limited มีรายได้จากการลงทุน (Total Investment Income) เท่ากับ 9.20 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์
และมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม (Total Comprehensive Income) เท่ากับ 8.60 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ และเป็นกรรมการใน
OUE Limited ที่ดําเนินธุรกิจการจัดการบริหารทรัพย์สินในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจโฆษณา ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ Mr. Kin
Chan ยังเคยเป็นกรรมการอิสระใน Mount Gibson Iron Limited ซึ่งเป็นบริษัททําเหมืองแร่และเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเคยเป็นกรรมการใน Citic Resources Holdings Limited ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอีกด้วย นอกจากนี้ Mr. Kin Chan ยังมีประสบการณ์ในด้านการเงิน
และการลงทุน โดยเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ ใน Goldman, Saches & Co. ซึ่งเป็นบริษัทวาณิชธนกิจที่มีชื่อเสียง
ของประเทศสหรัฐฯและมีสํานักงานอยู่ทั่วโลก โดยบริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงิน การ
จัดการบริหารการลงทุน และให้บ ริการด้านการเงินอื่นๆ และเคยดํารงตําแหน่งประธานบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงินและดําเนินการบริหาร
ทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและการให้คําปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจ
สื่อและโทรคมนาคมอีกด้วย
Ms. Angie Yick Yee Li ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการของ ASM จบการศึกษาปริญญาตรีในด้าน
บริหารและศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัย California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการศึกษา
ของ Sir Edward Youde Memorial Fund Scholarship จากรัฐบาลฮ่องกง นอกจากนี้ Ms. Angie Yick Yee Li ยังจบ
การศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Executive MBA
จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากการดํารงตําแหน่งใน ASM แล้ว Ms. Angie
54

Yick Yee Li ยังเป็นกรรมการใน TIH Limited บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่ดําเนินธุรกิจ
บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน โดยมีประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ อาทิ
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม นอกจากนี้
Ms. Angie Yick Yee Li ยังมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน ใน Lazard & Co. ที่รัฐซานฟรานซิสโก
และ Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ทั้งสองเป็นบริษัทย่อยของ Lazard group ที่ให้บริการด้านคําปรึกษา
ทางการเงินและดําเนินการบริหารทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและการให้คําปรึกษาทางการเงินใน
หลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ
นอกจากนี้ ในส่วนของประสบการณ์นั้น ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street
Management Limited ("ASM") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดําเนินการบริหาร
ทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ ที่ลงทุนในหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย มีทีมงานประมาณ 53 คน ที่ทํางานอยู่ทั้งใน
ประเทศฮ่องกง ประเทศไทย ประเทศอินโดเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา โดยมีการลงทุนใน
หลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property)
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ASM ยังได้
ชนะรางวัล Eurekahedge Best Asia ex-Japan Hedge Fund ในปี 2554 รางวัล Asiahedge Fund ปี 2553 และรางวัล
Eurekahedge Best Asian Distressed Debt Fund ในปี 2550
สําหรับประสบการณ์การลงทุนที่ผ่านมาของ ASM ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อและมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนิน
ธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ อาทิ
การลงทุนในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ (Free-to-air TV) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีสถานีจํานวน 4 จาก 11 สถานี ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
เป็นพันธมิตรในการลงทุน (Strategic Equity Investor) ในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ (Free-to-air TV)
และออนไลน์มีเดีย รายใหญ่อีกรายในประเทศอินโดนีเซีย
ลงทุนในบริษัท Home Shopping รายใหญ่ที่มีเครือข่ายการให้บริการในหลายหลายช่องทางการติดต่อและ
สื่อสาร (Platform) ทั้งโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ และแคตตาล็อก ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 3 ล้านคน
ในประเทศไต้หวัน ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
เป็นพันธมิตรในการลงทุน (Strategic Investor) ในบริษัทที่ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไต้หวัน ซึ่งต่อมาได้ขายเงินลงทุนให้แก่นักลงทุนอื่น ในปี พ.ศ. 2549
โดยในปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจสื่อและมีเดียของ ASM มีมูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
แบ่งเป็นการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และในประเทศไต้หวัน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ อนึ่ง
ASM มีประสบการณ์ลงทุนในธรุกิจสื่อ และธุรกิจมีเดียในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 10 ปี
สําหรับ กลุ่มบริษัททางด้านขวาของโครงสร้างการถือหุ้น ได้แก่ Go Excel Investments Limited WTN Limited
Salas Street Lmited และ Silom Road Limited ทั้ง 4 บริษัท เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI)
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ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารของ ASMH ตามนโยบายการ
กํากับดูแลภายในของ ASMH เพื่อประโยชน์ในการลงทุน
อนึ่ง เหตุผลในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เนื่องจาก Silom Road Limited รวมถึงผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate
Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจออนไลน์ ในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชีย ดัง
เห็นได้จากประสบการณ์ของ ผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin
Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li อาทิ Mr. V-Nee Yeh ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการ รวมถึงร่วมกําหนด
นโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจ จากการเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน Next Media Limited (ปัจจุบันชื่อ
Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลากว่า 9
ปี (2543-2552) อนึ่ง Next Digital Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (www.nextdigital.com.hk) ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ข่าว การเมือง กีฬา การท่องเที่ยว รถยนต์ และการศึกษา เป็นต้น เพื่อ
ให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ สําหรับ Mr. Kin Chan ที่มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ จากการประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ ASM การเป็นประธานกรรมการใน TIH Limited ที่ดําเนิน
ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นกรรมการใน OUE Limited ที่ดําเนินธุรกิจการจัดการบริหารทรัพย์สิน และเคย
ดํารงตําแหน่งประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทาง
การเงินและดําเนินการบริหารทรัพย์สิน รวมถึง Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมการของ ASM และเป็นกรรมการใน TIH
Limited พร้อมทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน ใน Lazard & Co. ที่รัฐซานฟรานซิสโก และ Lazard Asia
Limited ฮ่องกง ซึ่งทั้งสองเป็นบริษัทย่อยของ Lazard group ที่ให้บริการด้านคําปรึกษาทางการเงินและดําเนินการบริหาร
ทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและการให้คําปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและ
โทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ซึ่งกองทุนต่างๆ ที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee
Li เข้าไปเป็นกรรมการนั้น ล้วนแต่เป็นกองทุนที่ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจสื่อ โทรคมนาคม และธุรกิจโฆษณาทั้งสิ้น ซึ่งมี
ลักษณะประกอบธุรกิจสอดคล้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ โดยการพิจารณาเข้าลงทุนในแต่ละธุรกิจของกองทุนนั้น กรรมการของ
กองทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าลงทุนโดยจะต้องพิจารณาจากข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการตรวจสอบสถานะกิจการ ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินมูลค่ากิจการ และตัดสินใจที่จะเข้าลงทุน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น จะเห็นว่า Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan
และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม รวมไป
ถึงธุรกิจโฆษณา ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ และความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวในข้างต้น Silom Road Limited จึงมี
ความสนใจที่ จ ะลงทุ น ธุ ร กิจ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ธุ ร กิจ มี เ ดี ย ที่ ต นมี ค วามเชี่ ย วชาญ รวมไปถึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะลงทุ น ในธุ ร กิ จ
หนังสือพิมพ์แจกฟรีที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีในประเทศฮ่องกงนั้น
เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ มีการเติบโตที่ดี และประสบความสําเร็จหลายราย ดังนั้น จึงสนใจที่ต้องการจะลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น ประเทศไทยที่ยังมีช่องทางการเติบโตในตลาดที่ใหญ่ และจํานวนคู่แข่งยังน้อยราย
ซึ่งสามารถเติบโตได้ในอนาคต โดยความต้องการลงทุนของ Silom Road Limited สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่มีการลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจมีเดียและสิ่งพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ชื่อ "Rabbit Today" ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันในเมือง ที่มีจุดกระจายหนังสือพิมพ์แจกฟรีตามแนวสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และจุดที่
มีการสัญจรพลุกพล่าน ที่เป็นจุดสําคัญในการกระจายสิ่งพิมพ์และครอบคลุมสถานที่สําคัญต่างๆ ทําให้เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย และ
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ทั่วถึง ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ Silom Road Limited สนใจที่จะเข้า
เพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้
อนึ่ง แม้ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะเป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุนตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีความเชื่อมันว่า Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms.
Angie Yick Yee Li จะสามารถใช้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ที่ลงทุนในตราสารทุน เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพิ่มขึ้นและสายสัมพันธ์ที่ดีจากการที่
Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนใน
ตราสารทุนในธุรกิจที่หลากหลายและในหลายประเทศดังกล่าวข้างต้นซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าหรือได้รับ
การแนะนําลูกค้าให้ซื้อโฆษณากับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ของ
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
โดยแหล่งเงินทุนในการเพิ่มทุนของ Silom Road Limited มาจากเงินทุนที่อยู่ใน ASMH ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้เห็น
หลักฐานใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จาก China Construction Bank ว่ามีเงินทุน
เพียงพอต่อการเพิ่มทุน ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate
Beneficial Owner) ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทําให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น
ว่า Silom Road Limited มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจากแหล่งเงินทุนของนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ จากโครงสร้างการถือหุ้นของ Silom Road Limited ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นลําดับบนสุดจนถึง Silom Road
Limited นั้น ไม่ได้มีนิติบุคคล หรือบุคคลใด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงของ Silom Road Limited ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) แต่
อย่างใด
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้น
บริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น
ข) บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 19,550,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27,370,000 บาท ทั้งนี้ การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็นการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และ
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 5.01
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะชําระราคาหุ้นที่เสนอขายภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2561
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นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส
ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ตําแหน่งประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท
หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) เป็น
นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานที่แสดงถึงความเพียงพอของเงินทุน โดย
เป็น Credit Information Letter จากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ว่าพอเพียงต่อการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนในครั้งนี้ ทําให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในส่วนของตนแยกจากแหล่งเงินทุนของ Silom Road Limited อย่างชัดเจน นอกจากนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยัง เป็นผู้
ถือหุ้นในบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกผันบริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด ดังนี้
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
การประกอบธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ข้อมูลของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด
17 มิถุนายน 2556
9 หมู่ที่ 5 ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
ประกอบธุรกิจโรมแรมเอวาซอน หัวหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จํากัด ที่แสดงในตารางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ หรือมี
ความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือ หุ้น
บริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น
ค) บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 25,000,000 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท ทั้งนี้ การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็นการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และ
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 25,023,800 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
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ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว) ซึ่งนางเตือนใจ ปุรินทราภิ
บาลจะชําระราคาหุ้นที่เสนอขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุร กิจที่มีศักยภาพและสามารถเจริญเติบโตได้
ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัด ที่สัดส่วนร้อยละ 30.91 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแล้ว ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ซึ่งมีรายได้ ประมาณปีละ 10 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2560
บริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัด มีสินทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรมรวมถึง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบัน บริษัท
ฯ ได้เห็นหลักฐานที่แสดงถึงความเพียงพอของเงินทุน โดยเป็นหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ทําให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่านางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตน โดยข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัด สรุป
ได้ดังนี้
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
การประกอบธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ข้อมูลของบริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัด
28 กรกฎาคม 2546
69 หมู่ที่ 8 ตําบลเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่จงั หวัดกระบี่
1
2
3
4
5

รายชือ่ ผู้ถือหุน้
นาง เตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล
นาย ป.ปญั จะ ปุรนิ ทราภิบาล
น.ส. รติ ปุรนิ ทราภิบาล
นาย ชิน ปุรนิ ทราภิบาล
น.ส. จิตจิรา ปุรนิ ทราภิบาล
รวม

จานวนหุน้
% สัดส่วน
34,000.00
30.91%
10,000.00
9.09%
26,000.00
23.64%
20,000.00
18.18%
20,000.00
18.18%
110,000.00 100.00%

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลันตามูนไลท์ จํากัด ที่แสดงในตารางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ หรือมีความ
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพือ่ การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ดังนั้ น จะเห็ นได้ ว่านั กลงทุนที่ จะเข้ามาซื้ อหุ้น เพิ่ม ทุนในครั้ งนี้ ล้วนแต่ มีประสบการณ์ในหลากหลายธุ รกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน์ และมีเดียต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัท ฯ
ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากประสบการณ์ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว นักลงทุ นกลุ่มดังกล่าวยังมีความรู้และ
ความสามารถในการบริหารการลงทุนมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งบริษัทจํากัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย ฮ่องกง สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนครั้งนี้ นอกเหนือจาก
ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ เ งิ น จากการเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการขยายธุ ร กิ จ และลงทุ น แล้ ว บริ ษั ท ฯ จะได้ ก ลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี
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ประสบการณ์และความสามารถ ที่จะช่วยกําหนดนโยบาย การบริหาร และการจัดการให้ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวม
ไปถึงโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายจากคอนเน็คชั่นที่กว้างขวาง ที่ จะเพิ่มฐานลูกค้า หรือพันธมิตรทางการค้า จาก
ประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ และหลากหลายประเทศ ที่จะเพิ่มเป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯใน
อนาคต อาทิ เพิ่มฐานลูกค้าสําหรับการขายสื่อโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ที่เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นต้น
ในการนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และมีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยถือหุ้น
เป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ คิดรวมกันเป็นร้อยละ 50.06 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จํานวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้
สิท ธิ อ อกเสี ย งที่ มี อ ยู่ ไ ปในทางเดี ย วกันและตกลงที่ จ ะบริ ห ารกิจ การร่ วมกัน อั น ถื อ เป็ น การกระทํ าการอั น มี ลั กษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) มี ตามประกาศ ทจ. 7/2552 ซึ่งส่งผลให้การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคํานวณขนาดรายการจากมูลค่ารายการซึ่งเท่ากับ 273.70 ล้านบาท หารด้วยสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) เท่ากับ 115.95 ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6
เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการนี้
ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคํานวณจากงบการเงินรวม
สอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการรวมถึงจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้นในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมี
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและมี สิทธิออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมสารสนเทศรายการที่เกี่ ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
อนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ งบุคคลหรือนิติบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความเกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ หรือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("NMG") ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่เพราะการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้จึงทําให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่
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ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้น
ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกันฯ) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คือนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล คู่สมรส ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จํานวน 38,600 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจัดสรรหุ้น) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมิได้
มีความเกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันและไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือ NMG ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิ
บาล จึงไม่ใช่การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2561)
นอกจากนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความเกี่ยวโยงกันกับนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

การถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
คานวณจากทุนชาระแล้ว)
จานวนหุน้
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

หลังการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มีการจองซื้อหุ้นของบุคคล
ในวงจากัด คานวณจากทุนชาระแล้ว)
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
120,808,387
71.04
120,808,387
30.93
จํากัด (มหาชน)
2. นายสมบัติ พานิชชีวะ
6,000,000
3.53
6,000,000
1.54
3. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
2,670,000
1.57
2,670,000
0.68
4. นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
1,953,000
1.15
1,953,000
0.50
5. นายสกุลธร จึงรุง่ เรืองกิจ
1,264,000
0.74
1,264,000
0.32
6. นายวนนท์ วรรณป้าน
1,000,000
0.59
1,000,000
0.26
7. น.ส.นีรนุช นรนาถตระกูล
900,000
0.53
900,000
0.23
8. Silom Road Limited
175,950,000
45.05
9. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
19,550,000
5.01
10. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
23,800
0.01
25,023,800
6.41
11. นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
38,600
0.02
38,600
0.01
หมายเหตุ 1. นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาลเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส)
2. Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน ตาม
ข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับ
บุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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3. Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ฯ) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

2.
3.
4.

ก่อนการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
นาย พนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการบริ ษั ท /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย วรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมการ
นาย สมชาย มีเสน
กรรมการ
นาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม
กรรมการ

5.

นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง

6.

นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่

7.

นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์

ลาดับที่
1.

หลังการจัดสรรหุ้น
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิ
ร่วมกัน เสนอชื่ อบุค คลเพื่อ การแต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการบริ ษัท ฯ
จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง
ตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
ตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์
ตรวจสอบ

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ

สําหรับรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล ซึ่งหากมีความคืบหน้า
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ เป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป
1.2

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น พิ จ ารณาจากราคาซื้ อ ขายถั วเฉลี่ ย น้ํ าหนั กของหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาล โดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดดังกล่าวซึ่งมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์
ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้สําหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องและรองรั บการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้เงินทุนสําหรับลงทุนในธุรกิจการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ซึ่งท้ายที่สุดจะทําให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่อาจจะสร้างรายได้และผลกําไรในอนาคตได้
ทั้งนี้ สําหรับกรณีหากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทําการก่อนวันแรกที่ทําการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited นาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล บริษัทฯ จะดําเนินการห้าม Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพรและนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นําหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวทั้งหมดออก
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ขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลัง
จากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
หนังสือเวียนของเรื่องการกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ (Silent Period) สําหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ต่อบุคคลในวงจํากัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558
1.3

การกาหนดราคาตลาด
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม
2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยราคาที่นํามาถัว
เฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควร
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คํานวณได้ข้างต้น โดยในการกําหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศ ทจ. 72/2558

1.4

แผนการเสนอขาย
กําหนดการขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่ง
ให้มีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom
Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และอนุมัติให้เข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณี การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลและบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10
ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.

วัตถุประสงค์ในการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้เงินทุนสําหรับลงทุนในธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่ าวสารของสื่อ
ออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ซึ่งท้ายที่สุดจะทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถที่จะดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่อาจจะสร้างรายได้และผลกําไรในอนาคตได้
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2.2

รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ฯ และบริษัทย่อยเพื่อรองรับการการ
ประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัท ย่อยประสบ
ปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
เป็นสําคัญ ทําให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มีปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาได้จากงบการเงิน
ประจําปี 2558 2559 2560 และงบไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนมาโดยตลอด จึงทําให้มีกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานรวมกันติดลบ 8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามลําดับ
รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 8. การวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน ของสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4))
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อ
ยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่อาจสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. สําหรับธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ภายใต้ชื่อสํานักพิมพ์
เนชั่นบุ๊ค เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตซึ่งได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
online และการสร้างชุมชนทาง Internet (online community) ใน platform ต่างๆ เป็นจํานวนเงิน 148.70 ล้านบาท และ
สําหรับธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้ บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด ("NGE") ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสือการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสํานักพิมพ์ชั้นนําจาก
ต่างประเทศ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวน 30.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 178.70 ล้านบาท ที่บริษัทฯจะ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และ NGE ที่กล่าวข้างต้น โดยส่วนใหญ่เงินดังกล่าวจะถูก
ใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ อาทิ ค่าลิขสิทธิ์หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ค่าลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูน ค่าจัดทํา
ต้นฉบับ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดทําหนังสือ การพิมพ์ การขนส่งไปยังตัวแทนจําหน่าย
และ/หรือลูกค้าของบริษัทฯ และ NGE รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ เนื่องจากสินค้าประเภทหนังสือของบริษัทฯส่วนใหญ่จะถูกจัดจําหน่ายผ่านระบบขายฝาก (Consignment)
ทําให้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนสําหรับการสํารองสินค้าคงเหลือเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย อีกทั้ง ระบบการขายผ่าน
ตัวแทนฝากขาย จะมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการเก็บเงิน ทําให้บริษัทฯ และ NGE จะต้องมีกระแสเงินสดเพื่อใช้ใน
การดําเนินงานที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก โดยบริษัทฯประมาณการว่าจะใช้
เงินทุนจํานวน 178.70 ล้านบาท ได้ถึงประมาณปี 2563
2. ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ("OWM") ซึ่ง
ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารของสื่อออฟไลน์ผ่านดําเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ชื่อ Rabbit
Today และในช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิ Facebook, Twitter และ Instragram บริษัทได้ดําเนินการแจกตามสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รวมทั้งออฟฟิศและสํานักงานอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมา
ได้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้อ่าน เนื่องจากผู้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางส่วนใหญ่มี
กําลังซื้อที่ค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มที่มีความสนใจตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ออกแนว Lifestyle ซึ่ง
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นอกจากการหาโฆษณาทั่วไปได้แล้วยังสามารถนําไปสู่การหาโฆษณาที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาภายในเล่มอีกด้วย โดย
เงินทุนที่ใช้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
-

เพื่อเป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จํานวน 30.00 ล้านบาท ภายในปี 2562 เพื่อใช้สําหรับ
พัฒนาสื่อมีเดียออนไลน์ของ OWM เช่น เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค เป็นต้น รวมถึงระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการรองรับ
ระบบฐานข้อมูลของลูกค้าในอนาคต เพื่อที่จะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้

-

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 100.00 ล้านบาท เนื่องจาก OWM เริ่มดําเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรี
(เฉพาะวันทํางาน) ภายใต้ชื่อ Rabbit Today เมื่อ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การเป็นสิ่งพิมพ์ที่
เปิดตัวใหม่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทําให้ผู้คนจดจําแบรนด์ (Brand) รวมถึงเจ้าของสินค้าและเอเจนซี่
(Agency) ที่จะติดต่อเพื่อลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แจกฟรี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของสินค้านั้น ๆ ได้ตรงตามเป้าหมาย จึงทําให้ลูกค้ายังอาจจดจําแบรนด์ของ OWM ได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม
รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์แจกฟรีคือรายได้จากการโฆษณาที่ ให้ข่าวสารในเชิง Lifestyle โดยมีคู่แข่งคือ
สิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ติดตลาดอยู่แล้ว อาทิ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ทําให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
กว่าลูกค้าจะมั่นใจและตัดสินใจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แจกฟรี อีกทั้งงบประมาณในการลงโฆษณาส่วนใหญ่
จะตั้งงบในช่วงปลายปีถึงต้นปี ดังนั้น แผนการดําเนินงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงแรก จะเป็นการใช้เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสร้างการรับรู้จดจําแบรนด์ (Brand Awareness) ให้กับ
Rabbit Today เพื่อให้เจ้าของสินค้าหรือเอเจนซี่ (Agency) มั่นใจว่าสินค้าที่ลงโฆษณาจะตรงตามกลุ่มเป้าหมายและ
ทําให้ลูกค้ามีความสนใจ และติดตามข่าวสารจาก Rabbit Today มากขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่จูงใจ
ผู้อ่านด้วยจุดเด่นของเนื้อหาที่เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก การทําคลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของผู้อ่านผ่านสื่อ
ออนไลน์ของ OWM รวมทั้ง OWM จําเป็นต้องมีกระแสเงินสดเพียงพอที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า
และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจได้ไม่นานนัก จึงทําให้ในช่วงแรกอาจไม่ได้รับเครดิตเทอม
จากคู่ค้า หรือได้รับในช่วงระยะเวลาสั้น

สําหรับแผนการดําเนินงานของ OWM เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา
ร่วมกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ บริษัทฯ จะดําเนินการตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น เงินทั้งหมดที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมจํานวน 308,700,000 บาท จะถูกนําไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ NGE และOWM จนถึงปี 2563
3.

ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจากัด
การเสนอขายหุ้นของบริษทั ฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
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โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย" = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคล
ในวงจํากัด x จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด) / (จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด)
=
=

( 1.5526 x 170,049,286 ) + ( 1.4000 x 220,500,000 )
( 170,049,286 + 220,500,000)
1.4664

ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากับ
=
=
3.2

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=
=
=

3.3

1.5526 – 1.4664
1.5526
ร้อยละ 5.55

จํานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ *
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้*
220,500,000
170,049,286 + 220,500,000
ร้อยละ 56.46

การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earning per Shares หรือ EPS Dilution)
=

Earning per Shares ก่อนเสนอขาย - Earning per Shares หลังเสนอขาย
Earning per Shares ก่อนเสนอขาย
โดย "EPS ก่อนเสนอขาย" = กําไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด /จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว
โดย "EPS หลังเสนอขาย" = กําไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด / (จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว +จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด)
ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ
=
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด มีผลขาดทุน เท่ากับ 75.98 ล้าน
บาท
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดกับผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกําไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ให้แก่
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Silom Road Limited ถือเป็นนักลงทุนประเภทนิ ติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง
พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จาก China Construction
Bank ว่ามีเงินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน ซึ่งการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ
ได้ นอกจากนี้ เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทใหญ่ในลําดับบนสุดคือ ASMH
ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน ASM ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดําเนินการทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ จํานวนมาก โดยมีการลงทุนใน
หลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property)
และลงทุนในหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีป เอเชีย เช่น ประเทศอินโดเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ
ASM ได้มีประสบการณ์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา รวมไปถึงประสบการณ์และความสามารถ
ของผู้ถือหุ้นลําดับบนสุดของ Silom Road Limited ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick
Yee Li ที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถทั้งจากการเป็นกรรมการให้กับบริษัท และกองทุนต่าง ๆ ที่มีการลงทุนในธุรกิจ
หลายประเภท เช่น ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจบริการอื่น ๆ เป็นต้น โดยการ
พิจารณาเข้าลงทุนในแต่ละธุรกิจของกองทุนนั้น กรรมการของกองทุนจะเป็นผูต้ ัดสินใจในการเข้าลงทุนโดยจะต้องพิจารณา
จากข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ซึ่งต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการตรวจสอบสถานะกิจการ
ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการประเมินมูลค่ากิจการ และตัดสินใจที่จะเข้าลงทุน ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น จะเห็นว่าประสบการณ์ที่ได้กล่าวในข้างต้นนั้น สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจหลัก และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ ซึ่งสามารถนําประสบการณ์จากการลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา มีเดีย และสื่อโทรทัศน์
ในต่างประเทศทีม่ ีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งเรื่องของแนวทางและนโยบายทางธุรกิจ โอกาสในการเพิ่มช่อง
ทางการขายจากคอนเน็คชั่ นที่กว้างขวาง ที่จะเพิ่มฐานลูกค้า หรือพันธมิตรทางการค้า จากประสบการณ์การลงทุนใน
หลากหลายธุรกิจ และหลากหลายประเทศ ที่จะเพิ่มเป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อาทิ เพิ่มฐาน
ลูกค้าสําหรับการขายสื่อโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ฯ เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแผนการดําเนินงานยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของ
การศึ กษาร่ วมกับนักลงทุน จึงยั งไม่ มีความชัด เจนในเรื่ องดัง กล่าว และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามข้อ
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่ปรึกษาและกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ถือ
เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง พร้อมทั้งบริษัทฯได้เห็น
Credit Information Letter จากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ที่แสดงให้เห็นว่าคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีเงินทุนเพียงพอต่อ
การเพิ่มทุน ที่ จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในแง่ของการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุน
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย และ
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้
จริง พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ในระยะยาว สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก Silom Road Limited และผู้มีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) เป็นผู้ลงทุนที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่กล่าวใน
ข้างต้น และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจในหลากหลายบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท
ฯ สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัท ฯ จะมีเงินทุน
เพียงพอสําหรับการลงทุนในธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลใน
การให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
อนาคตได้อีกด้วย สําหรับนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่
จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาวสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของ
บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ Silom Road นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
หรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสามรายไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจ ใน
ลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.63 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการลงทุนในธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท คือ ธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ค ธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสือการ์ตูน และธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และผ่านช่องทางเว็บไซต์(www.rabbittoday.com) รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์
อื่น ๆ เช่นเฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ซึ่งผลความสําเร็จของธุรกิจดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษัทฯ
ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ จากข้อมูลตามบการเงินของบริษทั ฯ สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
เพียงจํานวน 149.30 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมเท่ากับ 256.12 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 83.64
ล้ านบาท ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ปั จ จุ บั น ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การประกอบธุ ร กิจ และจากบริ ษั ท ฯ มี ผ ล
ประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้กระแสเงินสดติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงไตรมาสที่ 2
ปี 2561 เท่ากับ 8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน
ครั้งนี้ ด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่ อาจใช้ในการดําเนินงานได้ถึงเพียงปี 2562 เท่านั้น ซึ่งอาจทําให้การประกอบธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ
ต้องหยุดชะงัก ดังนั้น การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่
กล่าวข้างต้น
จากการพิจารณาเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) จะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตามจํานวนที่ต้องการ เมื่อเทียบกับการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากน้อย
เพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจํานวน ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอและเสียโอกาสในการ
ขยายธุรกิจ
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558
เรื่อง รายการในหนังสือนั ดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับ
ประมวล)
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4.1

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Silom Road Limited
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล ที่ราคา 1.4000 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10
ของราคาตลาด ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ เกิดจากการตกลงกันระหว่างบริษัทฯ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 1.4000 บาทต่อหุ้น จะเป็น
ราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดเป็นราคา
ที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องมี เงินทุนเพียงพอสําหรับการลงทุน
ในธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการ
เนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งอาจจะสามารถสร้างรายได้และผลกําไรให้แก่บริษทั
ฯ ได้ในอนาคต

4.2

เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Silom Road Limited จํานวน 175,950,000 หุ้น
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จํานวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จํานวน 25,000,000 หุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินที่ได้ เปิดเผยของ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล แล้ว มีความเห็นว่า Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล มีเงินทุน
เพียงพอสําหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และมีฐานะทาง
การเงินมั่นคง นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานความเพียงพอของเงินทุนของ Silom Road Limited โดยเป็น
ใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จาก China Construction Bank สําหรับของนายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร เป็น Credit Information Letter จากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นหลักฐาน
แสดงฐานะทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ที่
จะช่ วยเพิ่ม ให้กลุ่ มบริ ษัท ฯมีกระแสเงิ น สด หรื อ เงิ น ทุน หมุ นเวี ยนที่ เพี ย งพอต่อ การดํ าเนิ นธุ ร กิจ ได้อ ย่ างต่ อเนื่ อง ไม่
หยุดชะงัก และเงินทุนที่ใช้ในการต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่าน OWM ที่อาจสร้างรายได้ และทําให้ฐานะทางการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยที่ดีขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตได้ ทั้งนี้ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกัน
กับบริษัทฯ และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสามรายไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกัน
หรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใดเช่นกัน
เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงผลกระทบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความเหมาะสมของราคาเสนอ
ขาย รวมถึงเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในครี้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
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หุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล โดยมี
ความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิ
บาล เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
เพราะจะทําให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE ให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสที่อาจสร้างรายได้และผลกําไรในอนาคต จากการต่อยอดการลงทุนไปใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านการลงทุนใน OWM ซึ่งอาจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และสะท้อนผ่านราคาหุ้น รวมไปถึงการ
จ่ายเงินปันผลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุม
งบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดาเนินการตามโครงการ
บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล เนื่องจากกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ที่มีปัจจุบันจํานวนประมาณ 149.30 ล้ านบาท ไม่เ พียงพอต่อการ
ประกอบธุรกิจ โดยจะเห็นได้จากบริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้
กระแสเงินสดติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เท่ากับ 8.39 ล้านบาท 55.06 ล้ านบาท 71.60 ล้านบาท
และ 46.40 ล้ านบาท ดัง นั้ น หากบริ ษั ทฯ ไม่ ไ ด้รั บ เงิ น จากการเพิ่ มทุ น ครั้ ง นี้ ด้ วยกระแสเงิน สดที่ มี อยู่ อาจใช้ ใ นการ
ดําเนินงานได้ถึงเพียงปี 2562 เท่านั้น ซึ่งอาจทําให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก ดังนั้น การเพิ่มทุนครั้ง
นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อ
เสริมสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนโดย
วิธีการอื่นอาจทําให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ล่าช้ าและไม่ได้จํานวนเงินทุนตามที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคา
ที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ใน
ระยะเวลาอันสั้นและได้จํานวนเงินทุนตามที่ต้องการดังที่กล่าวข้างต้น อีกทั้ง Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ สําหรับการสรรหา
แหล่งเงินทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่
ติดลบในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นข้อจํากัดในการสรรหาแหล่งเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการที่บริษัทฯ ต้อง
แบกรับภาระดอกเบี้ยจากก็จะเป็นผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ เช่นกัน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะมีความเพียงพอในการดําเนินตามที่กําหนดในวัตถุประสงค์ในการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน อย่างไรก็ดี กรณีหากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลได้หรือในกรณีที่ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่จองซื้อหรือจองซื้อไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ จัดสรร บริษัทฯ อาจต้อง
พิจารณาการหาแหล่งเงินทุนประเภทอื่น เช่น การออกหุ้นกู้ การออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม และการเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น แม้ว่าการออกหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน จะก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยที่สูง
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แต่หากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุน วิธีดังกล่าวจะยังสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนได้ รวมทั้งการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม และประชาชนทั่วไป แม้ว่าอาจมีข้อกังวลในเรื่องของเงินทุนที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วน และใช้ระยะเวลาที่อาจจะนาน
กว่า แต่ก็ยังเป็นวิธีที่จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเช่นเดียวกัน
4.4

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ครั้งนี้จะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ อีกทั้งยังเสริมสร้างให้บริ ษัท
ฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวได้
จากวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ที่กล่าวถึงในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ ที่ว่า
บริษัทจะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการดําเนินธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัทฯ NGE และธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน
OWM นั้น ปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยราย NGE อยู่ในช่วงขาลงของอุตสาหกรรมที่ภาพรวมกําลัง
ซื้อหนังสือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น บริษัทฯ จึง
พิจารณาที่จะปรับแผนธุรกิจ โดยปรับกลยุทธ์ในการดําเนินงาน คือ การพัฒนาคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่านมากขึ้น การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย การเพิ่มสินค้าคู่ไปกับหนังสือสําหรับเด็กเล็กเพื่อ
เป็นการจูงใจในการเลือกซื้อ การเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ เช่น เพิ่มจํานวนร้านค้าออนไลน์ และการร่วมกับ
พันธมิตรที่หลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการขยายผู้อ่านกลุ่มใหม่ เป็นต้น และทําการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การขยายธุรกิจสําหรับการเข้าลงทุนใน OWM ที่มุ่งเน้นการการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อ
เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้กว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
และ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าจากการที่บริษัทฯ จะได้รับเงินที่จากการจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี้ ตาม
รายละเอียดในข้อ 2.2 จะมีความเพียงพอในการดําเนินงานภายใต้ OWM
อย่างไรก็ดี ในการยังมีปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของกรณีที่ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจสื่อสิ่งพิพม์ที่เป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แนวโน้มอุตสาหกรรม และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น แต่เพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว
บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยการควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การควบคุมปริมาณการผลิตหนังสือ การคัดสรรหนังสือที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มช่อง
ทางการขายให้มากขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแผนธุรกิจที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจบริการผ่านสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ที่มี
แนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต

5.

คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความ
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เสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุ
ให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการ
ดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
และมีความเห็นว่า Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นผู้มีศักยภาพในการ
ลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
เนื่ องด้ ว ยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท เนชั่ น อิน เตอร์ เ นชั่ นแนล เอ็ด ดู เ ทนเมนท์ จํา กั ด (มหาชน)
("บริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จํานวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จํานวน
175,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จํานวน
19,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จํานวน
25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว) คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited นาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 45.05 5.01 และ 6.41
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่ มทุน ตามลําดับ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท
ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 72/2558")
ในการนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมี
สถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และมีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ") โดยถือ
หุ้นเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ คิดรวมกันเป็นร้อยละ
50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลาย
ธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกัน
และตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้า
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ลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ตามประกาศ ทจ. 7/2552 ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคํานวณขนาดรายการจากมูลค่ารายการซึ่งเท่ากับ 273.70 ล้านบาท หารด้วย
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) เท่ากับ 115.95 ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมสอบทาน
ระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการรวมถึง
จัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
อนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ หรือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("NMG") ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่เพราะการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้จึงทําให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้น
ในการนี้ นางเตือนใจ ปุริ นทราภิ บาล รวมถึงญาติส นิ ทและผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อง(ตามที่ปรากฏในนิ ย ามของ
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คือนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล คู่สมรส ถือหุ้น
อยู่ในบริษัทฯ จํานวน 38,600 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการ
จัดสรรหุ้น) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา
พร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือ NMG
ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
นอกจากนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความเกี่ยวโยงกันกับนางเตือนใจ
ปุรินทราภิบาล ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
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จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการ
1.

สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยต้องจัดทํารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ
การดําเนินการ
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
7/2561

17 สิงหาคม 2561

2) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

8 ตุลาคม 2561

3) วัน เวลา จองซื้อ และชําระเงินค่าหุ้น
2)

วัน เดือน ปี

กําหนดการขายภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2561

คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บุคคลในวงจํากัด
: Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
(Private Placement)
จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวน 175,950,000 หุ้น และ จํานวน 19,550,000
หุ้น ตามลําดับ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
: ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
จะมี สถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํา นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทําให้ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิท
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ตามที่ ป รากฏในนิ ย ามของ
ประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกันฯ) มี ลักษณะเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันฯ และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship)
โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์
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ตั้ง เจตนาพร ได้ เ ข้ า ลงทุ นในธุ ร กิ จ ต่า งๆ หลาย
ธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไป
ในทางเดี ย วกั น และตกลงที่ จ ะบริ ห ารกิ จ การ
ร่วมกั น อันถือเป็นการกระทํา การอันมี ลักษณะ
ความสั มพั นธ์ หรื อพฤติกรรมที่เ ข้ า ลักษณะเป็ น
การกระทําร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ.
7/2552 ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามั ญเพิ่ มทุน
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

3)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาทโดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
กําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จํานวน 175,950,000 หุ้น และ จํานวน
19,550,000 หุ้น ตามลําดับ ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ
10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))

4)

วัตถุประสงค์การทารายการ
บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการประกอบธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษั ทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงการใช้เงินทุนสําหรับลงทุนในธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
สื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ซึ่งท้ายที่สุดจะทําให้บริษัท
ฯ และบริษัทย่อยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่อาจจะ
สร้างรายได้และผลกําไรในอนาคตได้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเพื่อรองรับการการประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ในอนาคต เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหาขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นสําคัญ ทําให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มีปัจจุบันอาจไม่
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาได้จากงบการเงินประจําปี 2558 2559 2560
และงบไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนมาโดยตลอด จึงทํา
ให้มีกระแสเงิ นสดจากการดํ าเนิ นงานรวมกันติด ลบ 8.39 ล้า นบาท 55.06 ล้า นบาท
71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามลําดับ
รายละเอีย ดปรากฏตาม ข้ อ 8. การวิเ คราะห์การเงิ นและผลการดํ า เนิ นงาน ของ
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4))
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อให้สามารถประกอบ
ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสามารถต่ อ ยอดไปยั ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งที่ อ าจสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. สําหรับธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ ภายใต้ชื่อสํานักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค เพื่อเป็นเงิน ทุนหมุนเวียนและรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ online
และการสร้างชุมชนทาง Internet (online community) ใน platform ต่างๆ เป็น
จํานวนเงิน 148.70 ล้านบาท และสําหรับธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
("NGE") ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสือการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจาก
สํานักพิมพ์ชั้นนําจากต่างประเทศ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวน 30.00 ล้านบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 178.70 ล้านบาท ที่บริษัทฯจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และ NGE ที่กล่าวข้างต้น โดยส่วนใหญ่เงิน
ดั ง กล่า วจะถู กใช้ สํ า หรั บ เป็น ค่ า ใช้ จ่า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หนั ง สื อ อาทิ ค่ า ลิข สิ ท ธิ์
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ค่าลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูน ค่าจัดทําต้นฉบับ และต้ นทุนและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยทางต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด ทํ า หนั ง สื อ การพิ ม พ์ การขนส่ ง ไปยั ง
ตัวแทนจําหน่าย และ/หรือลูกค้าของบริษัทฯ และ NGE รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากสินค้ า
ประเภทหนั ง สื อ ของบริ ษั ท ฯส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก จั ด จํ า หน่ า ยผ่ า นระบบขายฝาก
(Consignment) ทําให้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนสําหรับการสํารองสินค้าคงเหลือ
เพื่อให้เพียงพอต่อการขาย อีกทั้ง ระบบการขายผ่านตัวแทนฝากขาย จะมีขั้นตอน
และใช้ระยะเวลาในการเก็บเงิน ทําให้บริษัทฯ และ NGE จะต้องมีกระแสเงินสด
เพื่อใช้ในการดําเนินงานที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่
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หยุดชะงัก โดยบริษัทฯประมาณการว่าจะใช้เงินทุนจํานวน 178.70 ล้านบาท ได้ถึง
ประมาณปี 2563
2. ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท
วันเวิลด์ มีเดีย จํากัด ("OWM") ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารของสื่อ
ออฟไลน์ผ่านดําเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ชื่อ Rabbit Today และใน
ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิ Facebook, Twitter และ Instragram บริษัทได้
ดําเนินการแจกตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
รวมทั้งออฟฟิศและสํานักงานอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาได้การตอบรับ
เป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้อ่าน เนื่องจากผู้ใช้รถไฟฟ้าใน
การเดินทางส่วนใหญ่มีกําลังซื้อที่ค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มที่มีความสนใจตรงตาม
เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ออกแนว Lifestyle ซึ่งนอกจากการหาโฆษณา
ทั่วไปได้แล้วยังสามารถนําไปสู่การหาโฆษณาที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาภายในเล่มอีก
ด้วย โดยเงินทุนที่ใช้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- เพื่อเป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จํานวน 30.00 ล้าน
บาท ภายในปี 2562 เพื่อใช้สําหรับพัฒนาสื่อมีเดียออนไลน์ของ OWM เช่น
เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค เป็นต้น รวมถึงระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการรองรับระบบ
ฐานข้อมูลของลูกค้าในอนาคต เพื่อที่จะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
- เพื่ อเป็น เงิ นทุน หมุ นเวีย น จํา นวน 100.00 ล้ า นบาท เนื่ องจาก OWM เริ่ ม
ดําเนินการเปิดตัว หนั งสือพิมพ์ แจกฟรี (เฉพาะวันทํางาน) ภายใต้ชื่ อ Rabbit
Today เมื่อ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การเป็นสิ่งพิมพ์ที่เปิดตัว
ใหม่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทําให้ผู้คนจดจําแบรนด์ (Brand) รวมถึง
เจ้าของสินค้าและเอเจนซี่ (Agency) ที่จะติดต่อเพื่อลงโฆษณาในหนั งสือพิมพ์
แจกฟรี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้านั้น ๆ ได้
ตรงตามเป้าหมาย จึงทําให้ลูกค้ายังอาจจดจําแบรนด์ของ OWM ได้ไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์แจกฟรีคือรายได้จากการโฆษณาที่
ให้ข่าวสารในเชิง Lifestyle โดยมีคู่แข่งคือ สิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ติดตลาด
อยู่แล้ว อาทิ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ทําให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
กว่ า ลู กค้ า จะมั่ น ใจและตัด สิ น ใจลงโฆษณาในหนั ง สื อพิ มพ์ แจกฟรี อีก ทั้ ง
งบประมาณในการลงโฆษณาส่วนใหญ่จะตั้งงบในช่วงปลายปีถึงต้นปี ดังนั้น
แผนการดํา เนินงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงแรก จะเป็นการใช้เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสร้างการรับรู้จดจําแบ
รนด์ (Brand Awareness) ให้กับ Rabbit Today เพื่อให้เจ้าของสินค้าหรือเอเจนซี่
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(Agency) มั่นใจว่าสินค้าที่ลงโฆษณาจะตรงตามกลุ่มเป้าหมายและทําให้ลูกค้ามี
ความสนใจ และติดตามข่าวสารจาก Rabbit Today มากขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อหา
คอนเทนต์ที่จูงใจผู้อ่านด้วยจุดเด่นของเนื้อหาที่เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก การทํา
คลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของ OWM รวมทั้ง
OWM จํา เป็นต้อ งมี กระแสเงิ นสดเพี ย งพอที่ใช้ ในการบริ หารจั ด การลูกหนี้
การค้า และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจได้ไม่นานนัก จึง
ทําให้ในช่วงแรกอาจไม่ได้รับเครดิตเทอมจากคู่ค้า หรือได้รับในช่วงระยะเวลา
สั้น
สําหรับแผนการดําเนินงานของ OWM เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
และอยู่ระหว่างขั้ นตอนการศึกษาร่วมกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ บริษัท
ฯ จะดําเนินการตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วในข้ า งต้ น เงิ น ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ ากการเพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ รวมจํ า นวน
308,700,000 บาท จะถูกนําไปใช้เ ป็นเงินทุนหมุนเวียนสํ าหรั บการดําเนิ นธุรกิ จหลัก
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ NGE และOWM จนถึงปี 2563
5)

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
5.1) รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการ
ซึ่งเกิดจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
และญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
- ไม่มี 5.2) ขนาดรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นจากการเข้าทํารายการ
ขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
มูลค่า /1
(ล้านบาท)

ขนาดรายการ

X = 273.70 ≥ 20

NTA ของบริษัท = 115.95 ล้านบาท /2
ร้อยละ

มูลค่า (ล้านบาท)

X = 236.05% ≥ 3%

X = 273.70 ≥3.48

ค่าสูง
(ล้านบาท)

X = 236.05% ≥ 3%

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าของรายการ คํานวณโดยใช้จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
ที่เท่ากับ 195,500,000 หุ้น คูณด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่เท่ากับ 1.4000 บาทต่อหุ้น
2/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) คํานวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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6)

ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทา
รายการในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้าทํารายการดังกล่าวถือเป็นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากเป็นการเข้าทํารายการ
กับนิติบุคคลและบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
อนาคตตามที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ทําให้ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยาม
ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ของ Silom Road Limited และนายวิ โ รจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่ งรู้ จัก กั นเนื่ องจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงจะที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและ
ตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทําการอันมีลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ.
7/2552 เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ แล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการ รวมถึงจะจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ข องจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ในการนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะถือหุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลําดับ คิด
รวมกันเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิ
ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน แทน
กรรมการแทนกรรมการเดิ ม รวมกรรมการบริ ษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่า น ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
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โครงสร้างคณะกรรมการก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ก่อนการจัดสรรหุ้น
หลังการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
นาย พนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการบริ ษั ท /
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการแทนกรรมการเดิม รวม
นาย วรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
นาย สมชาย มีเสน
กรรมการ
4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
นาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม
กรรมการ
นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

สําหรับรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ยัง
ไม่ได้รับข้อมูลซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ เป็น
ประการใด จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนั กลงทุนทั่วไปทราบผ่ า นทางตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ
ต่อไป
7)

รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ
- ไม่มี -

8)

เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) มีผลกระทบดังนี้
1.

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย" = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด x จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลใน
วงจํากั ด) / (จํานวนหุ้ นที่ชํ าระแล้ว + จํานวนหุ้นสามั ญเพิ่ มทุ นที่เสนอขายแก่ บุคคลใน
วงจํากัด)
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=
=

( 1.5526 x 170,049,286 ) + ( 1.4000 x 220,500,000 )
( 170,049,286 + 220,500,000 )
1.4664

ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ
=

2.

1.5526 – 1.4664
1.5526
=
ร้อยละ 5.55
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ที่ร้อยละ 56.46
=
จํานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ *
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้*
=
=

220,500,000
170,049,286 + 220,500,000
ร้อยละ 56.46

3. การลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution)
=
EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
โดย "EPS ก่อนเสนอขาย" = กําไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด / จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ว
โดย "EPS หลังเสนอขาย" = กําไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด / (จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ว +จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคล
ในวงจํากัด)
ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ
=
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ 4 ไตร
มาสล่าสุด มีผลขาดทุน เท่ากับ 75.98 ล้านบาท
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ. 3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุค คลในวงจํากั ดของสารสนเทศเกี่ย วกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private Placement)
ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
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9)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงผลกระทบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)
และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย รวมถึงเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ดังที่กล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคา
ตลาดให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล โดยมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุ ริ น ทราภิ บ าล เงื่ อ นไขการจั ด สรร ราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น นั้ น มี ค วาม
เหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถื อหุ้น เพราะจะทําให้บริษัทฯ สามารถ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE ให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสที่อาจสร้างรายได้และผลกําไรใน
อนาคต จากการต่อยอดการลงทุนไปในธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านการลงทุนใน OWM ซึ่งอาจ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และสะท้อนผ่านราคาหุ้น รวมไปถึงการจ่ายเงินปันผลซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
(โปรดพิจารณาเพิ่มเติมสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท
ฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))

10)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกท่านมี ความเห็นสอดคล้องกับมติค ณะกรรมการบริษัทฯ
ข้างต้น (เป็นเอกฉันท์) และไม่มี กรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว
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2.

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
: บริ ษั ท เนชั่ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ จํ า กั ด
(มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 5 กลุ่ม คือ
1) ธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภท

พ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน
2) ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจําหน่ายและให้บริการต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
3) ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ให้ บ ริ ก ารเนื้ อหาต่ า งๆ บนเว็ บ ไซต์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ
4) ธุรกิจด้านการศึกษา
5) ธุรกิจสิ่งพิมพ์แจกฟรี (Free sheet)

3.

ที่ตั้งบริษัท

:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

:

1858/121-122, 125-128 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260
259,250,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 259,250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561)
170,049,286 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 170,049,286 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ 5 ธุรกิจ ดังนี้
1)

ธุรกิจหนังสือ
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ดําเนินธุรกิจภายใต้ชื่อสํานักพิมพ์ "เนชั่นบุ๊คส์" ซึ่งผลิต
และจํ า หน่ า ยหนั ง สื อ พ็ อ คเก็ ต บุ๊ ค ส์ ซึ่ ง ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากนั ก เขี ย นและ
สํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้ จัดพิมพ์และ
จําหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวด
บริหารและจัดการ หมวดนวนิยาย หมวดภาษาและการเรียนรู้ หมวดศาสนา
จิตวิทยา และปรัชญา และหมวดทั่วไป ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านทุก
กลุ่ม ทั้งนี้หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยสํานักพิมพ์เนชั่น บุ๊ คส์ ที่ได้รับความนิยม
ได้แก่ เจาะจุดแข็ง เจาะจุดแข็ง 2.0 กลยุทธ์น่านน้ําสีคราม Marketing 4.0 เพาะ
หุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน มหัศจรรย์ผลตอบแทน เป็นต้น
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2)

-

หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน ดําเนินธุรกิจผ่านบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ โดยผลิต นําเข้า
และจัดจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริม
ทักษะ สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วน
ใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เช่น
Walt Disney และ Warner Bros. เป็นต้น ทั้งนี้ หนังสือและสื่อที่ผลิตโดย
สํานักพิมพ์เนชั่น คิดส์ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หนังสือสําหรับเด็กประเภท
กิจกรรมเสริมทักษะดิสนีย์ ได้แก่ Frozen Princess Disney Animation จาก
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดังของวอลท์ดิสนีย์ เจ้าหญิงโซเฟีย และ Marvel ได้แก่
Spiderman และ Avenger เป็นต้น

-

การ์ตูนญี่ปุ่น และการ์ตูนไทย ดําเนินธุรกิจภายใต้ชื่อสํานักพิมพ์ "เนชั่น เอ็ดดู
เทนเมนท์" โดยผลิตและจัดจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา
และบันเทิง สํา หรับกลุ่มลูกค้า เป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิ น 18 ปี
โดยมุ่ งเน้ นหนั งสื อการ์ ตูนยอดนิ ย มและฉบับนิ ย าย ที่ได้ รั บลิข สิ ทธิ์มาจาก
สํานักพิมพ์ชั้นนําทั้งภายในประเทศและประเทศญี่ปุ่น จากบริษัทต่างๆ อาทิ
Shueisha Inc. Shogakukan Kodansha และ Futabasha Kodakawa เป็นต้น ทั้งนี้
หนังสือการ์ตูนที่ผลิตโดยสํานักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงในกลุ่มนักอ่าน ได้แก่ "นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ" "เทพมรณะ
Bleach" "One Punch Man" "แพลตตินัม เอนด์" "โบรุโตะ" "JoJoLion ล่าข้าม
ศตวรรษ" "JO JO Lion" "JOJONIUM" "MASTER KEATON" "เดธโน๊ต
Pocket Edition" "Blue Exorcist" โดราเอมอน เครยอนชินจัง เป็นต้น

ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นนําและ
บริการที่เกี่ ยวข้ องผ่า นตัวบริษัทฯ เอง สิ่งพิมพ์ ที่บริษัทฯ จัดจํา หน่ายมี ทั้งหมด 231
ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ นิตยสารภาษาต่างประเทศ และสื่อ
ออนไลน์ต่างประเทศ ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ได้
ปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยสามารถติดตามได้ทั้งทางสิ่งพิมพ์และออนไลน์ และ
การเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ใน
ประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbin รวมถึง การจัดส่ง
ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับด้วย
หมายเหตุ เนื่องจากบริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นเจ้า ของ
หนังสือพิมพ์ Yomiuri Shinbun ได้ปรับแผนการตลาด โดยจะหยุดการให้สิทธิ์การผลิต
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และจัดจําหน่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป บริษัทจึง
จําเป็นต้องหยุดดํ าเนินธุ รกิจการเป็นตัวแทนจําหน่ายหนังสือพิมพ์ ดังกล่าว รวมทั้ง
สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 ไปด้วยเช่นกัน
3)

ธุรกิจดิจิทัล
ดําเนินธุรกิจการผลิตและจัดจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม
หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่แนว
การบริหาร การจัดการ ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา ภาษา นิยาย วรรณกรรม นิทาน
การ์ ตูน และอื่นๆ ทั้งที่เ ป็นหนั งสื อพิ ม พ์ พ็ อคเก็ ตบุค ส์ นิ ตยสาร เพิ่ มความ
สะดวกให้กับผู้ที่รักการอ่าน สามารถซื้อได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการเดิน
ทางผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ NSTORE.net แอพพลิเคชั่น Nationbooks บน iOS
และ android แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร บน iOS android โซเชียลมีเดียต่างๆ
LINE account อีเมล์ โทรศัพท์ Affiliate Program
-

4)

ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค หลากหลายประเภท คลอบคลุม
ผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้า IT ของใช้ในบ้าน ของเล่น
ของใช้สําหรับเด็ก สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้ากีฬา อุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์ เกม ดีวีดี และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถซื้อได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาใน
การเดินทางผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ NSTORE.net โซเชียลมีเดียต่างๆ LINE
account อีเมล์ โทรศัพท์ Affiliate Program
ธุรกิจการศึกษา
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
NJ Digital สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ทันสมัย สนุกเข้าใจง่าย และเข้ากับ
พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ช่องทางสื่อดิจิตัลทุกรูปแบบ รวมไปถึง
สื่อโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สื่อที่มีความทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และ
เทคโนโลยียุคปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่
อย่างไม่หยุดนิ่งให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้นและ
ยกระดับมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาสูงสุด บริษัทฯยังส่ งต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
NJ Digital ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศหรือเทียบเท่า เพื่อนําไปใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรีโดยง่ายผ่านทางเว็บไซต์ njdigital.net โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น
NJ Special Admission บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือสําหรั บทบทวนความรู้เตรียมสอบ
Admissions ซึ่งจัดทําเป็นฉบับพิเศษขึ้นคือ NJ Special Admission 2017 ประกอบด้วย
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ชุดหนังสือจํานวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ ดําเนินการสอนโดย
คณาจารย์ชั้นนํา การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT, O-NET, และ
7 วิชาสามัญ คู่ มือฉบับนี้ ใช้เป็นสื่อประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
กับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศระหว่างเดือนตุลาคม
2560 และถ่า ยทอดสั ญญาณบรอดแบนด์ ยั งโรงเรี ย นที่เ ข้ า ร่ วมโครงการทั่วประเทศ
มากกว่า 500 โรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดปี
5)

4.

5.

ธุรกิจสิ่งพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet)
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผ่ า นบริ ษั ท วั น เวิ ล ด์ มี เ ดี ย จํ า กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ดํ า เนิ น การผลิ ต
หนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และข่าวสารและข้อมูลทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ (www.rabbittoday.com) เฟซบุ๊ก (RabbitTodayOfficial) Instragram และทวิต
เตอร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นแนวไลฟ์ สไตล์ และข่าวสารปัจจุบัน ที่มีเนื้อหาและ
ข้อมูลการให้ความรู้เป็นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลาดับ
กลุ่มผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด
120,808,387
1.
(มหาชน)
2. นายสมบัติ พานิชชีวะ
6,000,000
3. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
3,958,300
4. นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
3,672,300
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
3,350,908
6. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
1,264,000
7. นายภิรมย์ศักดิ์ สาสุนีย์
1,043,400
8. นายกริช วิสราญกุล
895,000
9. นายวิชัยยา เมนอน
820,000
10. นายกฤษดา คุปตานนท์
771,700
อื่นๆ
27,465,291
รวม
170,049,286
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายพนา
จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์
จรรย์โกมล
กรรมการ
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71.043
3.528
2.328
2.160
1.971
0.743
0.614
0.526
0.482
0.453
16.152
100.00

ลาดับ
รายชื่อ
3. นายบัณฑิต
จิรานภาพันธุ์
4.
5.
6.
7.

นายพันธ์วริศ
นายสตีเฟ่น
นายสมชาย
นายคาหมิง

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
มาตย์เมือง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โจเซฟ แคมมิแลรี่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มีเสน
กรรมการ
แจ๊คกี้ แลม
กรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ก่อนการจัดสรรหุ้น
หลังการจัดสรรหุ้น
*(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
นาย พนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการบริ ษั ท /
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ฯ จํานวน 2 ท่านแทนกรรมการแทนกรรมการเดิม รวม
นาย วรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
นาย สมชาย มีเสน
กรรมการ
4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
นาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม
กรรมการ
นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ นาย บัณฑิต จิรานภาพันธุ์
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

6.

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
3. นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร
บรรณาธิการ
4. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผู้อํานวยการ-สื่อต่างประเทศ
5. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร
ผู้อํานวยการ-พัฒนาธุรกิจ
6. นางเธียรธารา เดชจําเริญ
ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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7.

รายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญ (ตามงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2561 และสาหรับปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)
: ดําเนินธุรกิจด้านข่าว
ซึ่งรวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
ประเภทต่างๆ

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 71.04 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
30 มิ.ย.2561 ปี 2560

ลักษณะรายการ

คาอธิบาย

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ฯ และบริษั ทในกลุ่มขายหนัง สือให้
NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ จํานวน 3.06 ล้าน
บาท และ 0.02 ล้านบาท ในปี 2560 และ
งวด 30 มิถุนายน 2561 ตามลําดับ
- บ ริ ษั ท ฯ จํ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ต่างประเทศและนิตยสาร NJ ให้กับ NMG
เพื่อนําไปจัดจําหน่ายต่อ รวมทั้งรายได้ค่า
โฆษณาจํานวน 7.82 ล้านบาท และ1.78
ล้านบาท ในปี 2560 และ งวด 30 มิถุนายน
2561 ตามลําดับ

1.80
29.75

10.88
27.96

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อใช้เป็นของสมนาคุณใน
การส่งเสริมการขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ในเครือ และสําหรับเป็นของขวัญแก่
ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯ จําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจัดจําหน่าย
ต่อผ่านช่องทางเอเย่นต์และแผงหนังสือทั่วประเทศ เนื่องจาก NMG มีความ
ชํานาญในการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางนี้ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ

ขายอุปกรณ์
รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับเงินแทน
ก่อน เช่น งานออกบูธร่วมกัน ค่าใช้จ่ายที่
จ่ายแทนกัน จํานวน 4.24 ล้านบาท และ
0.68 ล้ า นบาท ในปี 2560 และงวด 30
มิถุนายน 2561 ตามลําดับ
รายได้ค้างรับ

0.26
9.44

2.17
8.74

-

-

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม ขายอุปกรณ์ให้ NMG โดยใช้ราคาตามบัญชีบวก
ส่วนเพิ่ม
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
- บริษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจํานวนมาก (Bulk) ให้แก่ลูกค้าขนาด
ใหญ่ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ลูกค้าทําสัญญาซื้อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด
กับ NMG ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG โดย NMG รับแทนก่อนในราคาที่
เรียกเก็บจากลูกค้า
- บริษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์หนังสือ
และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกัน โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้า
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นใน
บริษัท ร้อยละ 71.04 และมี
กรรมการร่วมกัน

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
30 มิ.ย.2561 ปี 2560

ลักษณะรายการ
ต้นทุนการผลิต
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ ซื้อกระดาษม้วนจาก NMG เพื่อใช้ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG จํานวน
5.72 ล้านบาท และ 3.70 ล้านบาท ในปี 2560 และ
งวด 30 มิถุนายน 2561 ตามลําดับ
- ค่ าธรรมเนียมในการค้ํ า ประกันเงินเบิก เกินบัญ ชี
ธนาคาร
- ซื้อรถยนต์

มหาวิทยาลัยเนชั่น (NTU)
: ดําเนินธุรกิจด้านการศึกษา

เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท
เนชั่น ยู จํากัด รับโอน
ใบอนุญาต

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
จํากัด (NBC NEXT VISSION)
: ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์
และผลิตรายการโทรทัศน์

เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จํากัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ
99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการผลิต
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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3.54
0.71

8.88
1.22

0.06
3.70
2.97

0.11
5.72
1.68

0.31

-

0.002

0.004
0.003

0.003
0.002

0.11
0.03
0.16
-

0.15
0.080
-

คาอธิบาย
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อกระดาษม้วนจาก NMG เนื่องจาก NMG มี
ความชํานาญในการจัดซื้อกระดาษจํานวนมาก ซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อ
ใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน ในราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อโฆษณาจากสื่อในเครือของ NMG เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์สินค้าและงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ
NMG เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT เป็นต้น ซึ่งบุคคลากรมีความ
ชํานาญ และความสามารถในการทํางานด้านนี้ และเพื่อให้บ ริษัทในกลุ่ม
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากร
บุค คลที่มีอ ยู่อย่ างมี ประสิทธิ ผล และช่ วยลดต้น ทุนและค่ าใช้ จ่ายให้ กั บ
บริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน
กัน ในราคาต้นทุนบวกกําไรร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost Plus)
- NMG ได้ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับบริษัทฯ และบริษัทใน
กลุ่มโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ซึ่ง NMG อาจพิจารณายกเลิกในอนาคต
และบริษัทฯ สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีการค้ําประกัน
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริก าร ในราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
- บริษัทฯเข้ารับการอบรมหลักสูตรสัมมนา ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
- Airtime Cost

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (NGE) (เดิม
ชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด)
: ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์

ในปี 2557 เป็นบริษัทย่อย
บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 98.99
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ก
จํากัด (NNN)
: ดําเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่ง
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
30 มิ.ย.2561 ปี 2560

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เป็นรายการขายสินค้าระหว่าง NGE และ NED
รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่ าใช้จ่ายที่ออก
แทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริหาร เป็นต้น
-เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- รายได้จากการลงทุน

0.13

0.72

3.07
36.49

7.09
39.73

-

0.99

ต้นทุนขายและการให้บริการ
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ NGE

0.45
0.24

1.25
0.64

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-บริษัท ฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่ าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่น การออกบูธงานสัปดาห์ ห นัง สือ
ร่วมกัน เป็นต้น
รายได้ค้างรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อคอมพิวเตอร์

0.02

0.05

91

0.31

0.32

0.06
0.02
0.02
0.02

0.51
0.013
0.13
0.019

1.23

คาอธิบาย
- NED ขายหนังสือการ์ตูนให้กับ NGE เพื่อจัดจําหน่ายในช่องทางต่างๆ โดย
เป็นการขายขาด และ NINE ขายหนังสือให้ NGE เพื่อจัดจําหน่ายในช่องทาง
ต่างๆ ร่วมกัน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงานในอัตราเท่ากับ
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
- ที่ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหารในอัตราที่ตกลงกัน
- บริษัทฯได้ให้ NED กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ
สถาบันการเงิน
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีการซื้อสินค้าจาก NGE เพื่อนําไปขายต่อให้กับ
ลูกค้า
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการใช้บริการแผนก
ต่างๆ ของ NGE เช่น การจัดการการผลิต การบริหารคลังสินค้า ในราคา
ต้นทุน
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NNN เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่
ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

1.51

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส
บรอดแคสติ้ง จํากัด (BBB)
: ดําเนินธุรผลิตรายการ
โทรทัศน์และให้บริการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์

เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือ
หุ้นร้อยละ 99.93 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์ม
เมชั่น เซอร์วิส จํากัด (YNIS)
: ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขาย
โฆษณาในหนังสือพิมพ์

เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
ใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ ถือหุ้น
ร้อยละ 45.00 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
จํากัด (KTM)
: ดําเนินธุรกิจด้านข่าว
ซึ่งรวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ /
ธุรกิจด้านการศึกษา

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
30 มิ.ย.2561 ปี 2560

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการผลิต
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คาอธิบาย

0.06
11.82
0.16
-

0.084
11.82
0.11
0.50
0.091

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ BBB เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน
หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทน
ไปก่อน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน เป็นต้น
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.82
1.24
0.18

1.77
2.73
0.17

- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็นราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

0.22

0.34

- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่ากับ
ที่ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน

0.02

-

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทน
ไปก่อน เช่น งานออกบูธงานสัปดาห์หนังสือร่วมกัน
เป็นต้น
รายได้อื่น
ขายอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ออุปกรณ์

0.03
0.66
1.66

0.28
0.71
1.52

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ KTM เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่
ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

0.26
0.004
0.05
-

0.45
0.02
0.04
-

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน

92

- บริษัทฯ ได้มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26 โดยบริษัท
BBB เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(NBC)
: ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์
และผลิตรายการโทรทัศน์

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 71.45 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
(NML)
: ดําเนินธุรกิจให้บริการรับ
จัดส่งสินค้า

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
(KMM)
: ดําเนินธุรกิจด้านข่าว
ซึ่งรวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
30 มิ.ย.2561 ปี 2560

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ ขายหนังสือให้ NBC เพื่อไปใช้ในกิจการ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
:ขายอุปกรณ์

0.003
0.17
-

0.091
0.13
-

0.12
-

0.069
0.002
0.06
-

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML จัดส่งสินค้าให้
ลูกค้าทุกประเภท
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.008
0.04
0.03
2.35
0.33
0.59
-

0.037
0.039
5.31
1.55
0.77
-

0.09
0.18
0.48
0.02

0.007
0.11
0.18
0.39
0.001
0.060
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คาอธิบาย
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NBC เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อสินค้าหรือบริการที่ NBC ในราคาต้นทุนและ
มีเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น ค่าโฆษณาทางทีวี

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ที่มีความชํานาญ ส่งสินค้าให้ลูกค้าทุก
ประเภท เช่น ลูกค้าสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ลูกค้าเอเย่นต์และแผง
หนังสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริการปกติ

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (WPS)
: ดําเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ ถือหุ้น
ร้อยละ 84.50 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
30 มิ.ย.2561 ปี 2560

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ ม จ้ า ง WPS
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือการ์ตูน

พิ ม พ์
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0.04
0.03

0.35
0.078
0.025

11.82
0.37
2.95
0.12
0.53

19.19
0.69
2.54
0.090
0.54

คาอธิบาย
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ WPS เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ และบริษัทฯมี
การรับจ้างดําเนินการผลิตหนังสือ จากการที่ WPS รับจ้างพิมพ์งานให้กับ
ลูกค้าภายนอก ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความชํานาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์
นิตยสารการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ

8.

ตารางสรุปงบการเงินงวดปี 2558 ถึง 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สินทรัพย์

30 มิถน
ุ ายน 2561

31 ธันวาคม 2560

(สอบทาน)

(ตรวจสอบ)

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

58.97

92.22

20.83

68.41

เงินลงทุนชั่วคราว

90.32

103.02

243.52

250.71

ลูกหนี้การค้า

18.61

62.42

50.34

47.23

รายได้ค้างรับ

3.57

3.56

6.05

6.55

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

2.41

14.73

6.56

5.60

16.07

18.65

24.33

223.56

3.97

0.67

1.62

1.10

193.92

295.27

353.25

603.16

0.40

0.40

0.80

2.81

1.12

1.21

3.13

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

63.69

12.62

4.20

21.58

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11.69

11.33

15.43

26.54

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.65

0.50

2.00

4.19

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

78.84

25.97

23.24

56.24

272.76

321.24

376.49

659.40

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มขี ้อจํากัดในการใช้
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์

รวมสินทรัพย์
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
กําไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

30 มิถน
ุ ายน 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

(สอบทาน)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

-

-

-

11.15

13.17

75.57

122.83

37.04

3.94

6.12

9.70

12.93

10.53
-

10.46

15.39

0.01

0.12

4.68

4.65

3.90

3.09

1.53

0.94

1.04

2.33

67.33

33.23

97.10

163.37

13.35

12.72

11.35

8.14

0.82

0.85

0.90

0.86

14.17
81.50

13.57

12.25

9.00

46.80

109.35

172.37

259.25
170.05

259.25

259.25

259.25

170.05

170.05

170.05

272.71

272.71

272.71

272.71

4.69

4.21

4.08

3.80

10.65

10.65

10.65

10.65

(266.77)

(183.14)

(189.70)

29.64

191.33

274.48

267.79

486.85

(0.07)

(0.04)

(0.65)

0.18

191.26

274.44

267.14

487.03

272.76

321.24

376.49

659.40

-
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9.91

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้านบาท
30 มิถน
ุ ายน 2561
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(สอบทาน)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ

45.47

137.28

161.28

211.01

รายได้อื่น

9.06

20.99

20.93

16.61

รวมรายได้

54.53

158.27

182.21

227.62

37.78

73.04

99.80

153.89

100.37

73.17

79.13

86.17

-

-

138.15

146.21

(83.62)

12.06

0.40

0.78

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)

0.36
(
7.18
4
.
1
0
)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

2
383.38
0
4
(201.17)
.
0.874
5
(11.82)

(12.44)

(213.86)

(18.53)

240.06

1.01
(5.08)

2.19

-

-

-

(2.19)

-

-

-

-

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน

(
8
3
.
6
6
)

-

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

(สอบทาน)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

-

-

(3.23)

-

-

-

0.65

-

-

-

(2.58)

-

-

-

(2.58)

-

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
-สุทธิจากภาษีเงินได้

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด

(83.66)

7.18

(216.44)

(18.53)

(0.49)

0.04

(1.25)

(0.11)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กําไร ( ขาดทุน ) สําหรับปี
ปรับรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็นเงิน
ค่สดรั
าใช้บจ่า(จ่ยา(รายได้
ย) ) ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

(สอบทาน)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(83.66)

7.18

(213.86)

(18.53)

(0.36)

4.10

11.82

5.08

0.40

0.79

0.87

1.01

4.43

6.06

11.87

23.50

5.45

-

-

-

0.45

0.45

0.43

1.06

0.72
-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
กําไรจากการจําหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์
เช่าและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่
ดอกเบี
จ่าย ้ยรับ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ลูดกาเนิ
หนีน้กงาน
ารค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

-

0.48

0.13

0.29

(2.01)

(1.81)

(0.24)

-

(0.67)

(0.06)

(0.01)

54.09-

0.14

1.02

1.30

(0.78)

(1.02)

(2.03)

(7.35)

1.99

2.07

197.07

3.04

(0.38)

(0.11)

0.16

-

1.52

12.35
0.04-

0.08-

(2.13)

(6.03)

(8.90)-

(8.55)-

(20.89)

11.09

10.52

2.23

2.85

(11.20)

(2.10)

(5.25)

(0.02)

2.50

0.50

20.13

0.05

(7.55)

(1.42)

12.30

0.58

3.61

2.16

5.94

(3.53)

0.88

0.01

0.59
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
เงินฝากที่มขี ้อจํากัดในการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์
พนัก้สงาน
หนี
ินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ายรับคืน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่
ได้
า นชั่วคราว
เงินมลงทุ
เงินสดรับจากการขายตราสารหนีใ้ นกองทุน
ส่วน บุคคล
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วน
เงิบุคนคล
สดรับจากการขายตราสารหนีข้ องกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

30 มิถุนายน 2561
(สอบทาน)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

0.40

-

0.40

0.06

-

0.44

0.33

0.15

(2.02)

(62.41)

(47.25)

(16.74)

2.36

(0.67)

(1.87)

(0.09)

0.84
(0.04)

0.07
0.64

(4.93)
(0.48)

(8.60)
0.90

-

-

(0.77)

-

(0.03)

(0.05)

0.05

0.01

(19.45)

(62.65)

(44.85)

11.63

(0.21)

(0.47)

(0.72)

(4.82)

0.46

1.50

1.85

-

(19.20)

(61.62)

(43.72)

6.81

(1.56)

-

-

-

(0.40)

140.20

105.43

(140.69)

15.00

-

-

-

-

(101.27)

-

-

98.11

416.05

137.05

7.00

(98.00)

(312.00)

(235.00)

(12.00)

0.03

0.38

0.11

0.47

(1.83)

-

(0.05)

(1.93)

(24.43)

(15.90)

(7.27)

(8.54)

2.14

6.02

10.08

7.36

(10.94)

133.48

10.35

(148.33)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้านบาท
30 มิถน
ุ ายน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสด
2561
2560
2559
2558
(สอบทาน)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืม
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขิ้น
(เงิลดลง
นสดและรายการเที
) สุทธิ
ยบเท่าเงินสด ณ วันต้น
เงิงวด
นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลาย
งวด

(9.92)

0.04

-

(3.74)-

(11.90)-

(0.23)-

(0.47)-

(0.55)

(0.70)

(3.11)

(0.47)

(14.21)

(12.56)

(2.88)-

-

(33.25)
92.22
58.97
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20.837
1
92.22
.
3
9

68.41(
4
20.83
7
.
5
8
)

222.49(
1
68.41
5
4
.
0
8
)

9.

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
1)

2)

ผลการดาเนินงาน
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 54.54 ล้านบาท ลดลง 21.24
ล้านบาท หรือร้อยละ -28 จาก 75.78 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 จากการลดลงของ
รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับที่ลดลง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ที่เพิ่มขึ้น (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจํานวน 83.66
ล้านบาท ลดลง 83.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -99.39 จากขาดทุนจํานวน 0.5 ล้านบาทในปี
2560
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 54.54 ล้านบาท ลดลง 21.24
ล้านบาท หรือร้อยละ -28 จาก 75.78 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 โดยมีสาเหตุมา
จากรายได้ที่ลดลงของธุรกิจหนังสือรวมไปถึงรายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
2561
2560
%YoY
1. การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์

7.17

10.38

-30.9%

2. การผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน

16.13

30.68

-47.4%

3. ธุรกิจการเป็นตัวแทนจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
และบริการที่เกี่ยวข้องก

22.33

25.15

-11.2%

4. ธุรกิจดิจิทัล

1.06

1.00

0.1%

5. ธุรกิจด้านการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอน
และบริการที่เกี่ยวข้อง

0.24

2.00

-88.0%

6. รายได้อื่นข

7.61

6.57

15.8%

รวม

54.54

75.78

-28.0%

หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาใน
สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ข
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้คา่ บริการส่วนกลาง ค่าบริการอื่นๆ รายได้จากการขายเศษ
ซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็นต้น
รายได้จากการผลิตและจาหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
บริษัทฯ มีรายได้จากการการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ ตบุ๊คส์ ในปี 2561 ทั้งสิ้น 7.17 ล้านบาท
ลดลง 3.21 ล้านบาท หรือร้อยละ -30.9 จาก 10.38 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
102

3)

พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไป โดยในภาพรวมของตลาดหนั ง สื อ ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการคัดเลือกหนังสือในการจัดพิมพ์มากขึ้นโดยเลือกผลิตเฉพาะหนังสือที่มี
แนวโน้มขายดีและเป็นที่นิยม จึงทําให้จํานวนปกหนังสือลดลงจากปีก่อนเป็นจํานวนมาก
รายได้จากการผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชน
ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 16.13 ล้านบาท ลดลง 14.55 ล้าน
บาท จากรายได้ในปี 2560 จํานวน 30.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -47.4 โดยในภาพรวมของ
ตลาดหนังสือลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป บริษัทฯ จึง
มี นโยบายในการผลิตสิ นค้ า ให้เ ป็น ไปตามความต้องการของผู้ บริ โ ภคมากขึ้ น และพยายาม
ผลักดันยอดขายสินค้ าเข้างานมหกรรมหนังสือ และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเ พิ่มมากขึ้ น
นอกจากนี้ ในปัจจุบันช่องทางการจัดจําหน่าย Modern trade และเอเย่นต์ เริ่มมีการปิดตัวในบาง
สาขาหรือบางเอเย่นต์ที่ยอดขายไม่ดี จึงทําให้ยอดขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายเหล่านี้ลดลง

4)

รายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

5)

ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 22.33 ล้านบาท ลดลง 2.82 ล้าน
บาท จากรายได้ ใ นปี 2560 จํ า นวน 25.15 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ -11.21 เนื่ อ งจาก ชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์ของ
บริษัทฯ มีจํานวนลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกลุ่มที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมอ่านหนังสือจากทางออนไลน์มากขึ้นจึงทําให้
สมาชิกมีจํานวนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามผลักดันและรักษาฐานลูกค้ารวมทั้ง
ปรับกลยุทธ์แผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายมากขึ้น
รายได้จากธุรกิจดิจิทัล

6)

ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจําหน่ายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตจํานวน
1.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น0.06 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2560 จํานวน 1.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.03 เนื่องจากตลาดในกลุ่มนี้มีการแข่งขันกันสูงและสินค้าของบริษัทเองที่นํามาจัดจําหน่ายลดลง
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางมากขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงมีการขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อจําหน่ายสินค้า ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore.net รวมไปถึงเว็บไซท์อื่นๆ เช่น
Lazada เป็นต้น
รายได้ด้านการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอนและบริการที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 0.24 ล้านบาท ลดลง 1.76 ล้าน
บาท จากรายได้ในปี 2560 จํานวน 2.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -88.0 เนื่องจากบริษัทฯไม่มี
รายได้จากการจัดสัมมนาในปีนี้
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7)

รายได้อื่น

8)

ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 7.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.04 ล้าน
บาท จากรายได้ในปี 2560 จํานวน 6.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้
จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2561 ทั้งสิ้น 37.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 0.29 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 0.77 จาก 37.49 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560
ต้นทุนการขายและการให้บริการ
2561
2560
%YoY
การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์

5.49

6.57

-16.4%

การผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน

10.51

13.81

-24.0%

ธุรกิจการเป็นตัวแทนจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
และบริการที่เกี่ยวข้อง

15.20

15.93

-4.6%

ธุรกิจดิจิทัล

0.12

0.12

-

ธุรกิจด้านการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอน
และบริการที่เกี่ยวข้อง

1.19

1.13

5.3%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน

(0.18)

(0.07)

157.1%

รวม

37.78

37.49

0.8%

ต้นทุนการการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ในปี 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 5.49 ล้านบาท ลดลง
1.08 ล้านบาท หรือร้อยละ -16.4 จาก 6.57 ล้านบาทในปี 2560 โดยอัตรากําไรขั้นต้นของธุรกิจ
การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ลดลงจาก 36.7% ในปี 2560 เป็น 23.5% ในปี 2561 มีสาเหตุ
หลักมาจากต้นทุนการออกบูทงานสัปดาห์หนังสือที่สูงขึ้น รวมไปถึงยอดขายโดยรวมในงานที่
ลดลง
ต้นทุนการการผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน ในปี 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 10.51 ล้าน
บาท ลดลง 3.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.0 จาก 13.81 ล้านบาทในปี 2560 โดยอัตรากําไร
ขั้นต้นของธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนลดลงจาก 55.0% ในปี 2560 เป็น
34.8% ในปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการออกบูทงานสัปดาห์หนังสือที่สูงขึ้น รวมไปถึง
ยอดขายโดยรวมในงานที่ลดลงเช่นเดียวกับพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ต้นทุนธุรกิจการเป็นตัวแทนจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 มี
จํานวนทั้งสิ้น 15.20 ล้านบาท ลดลง 0.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.6 จาก 15.93 ล้านบาทใน
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9)

10)

11)

12)

ปี 2560 โดยอัตรากําไรขั้นต้นของธุรกิจการการเป็นตัวแทนจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและ
บริการที่เกี่ยวข้องลดลงจากร้อยละ 36.7 ในปี 2560 เป็น 31.9 ในปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากส่วน
ต่างราคาค่าขนส่งและค่าพิมพ์ที่เรียกเก็บจากลูกค้าลดลง
ต้นทุนธุรกิจดิจิทัล ในปี 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 0.12 ล้านบาท มีจํานวนเท่ากับต้นทุนธุรกิจดิจิทัล
ในปี 2560
ต้นทุนธุรกิจด้านการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอนและบริการที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 มี
จํานวนทั้งสิ้น 1.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 จาก 1.13 ล้านบาทในปี 2560
โดยอั ตรากํ า ไรขั้ น ต้น ของธุ ร กิ จ ด้ า นการศึ ก ษา สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ การเรี ย นการสอนและบริ การที่
เกี่ยวข้องลดลงจากร้อยละ 43.4 ในปี 2560 เป็นร้อยละ -388.3 ในปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากไม่มี
รายได้จากการจัดสัมมนาในปีนี้ ในขณะที่ยังมีต้นทุนใกล้เคียงเดิม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (SG&A) ในปี
2561 รวมทั้งสิ้น 100.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 173.9 จาก 36.65
ล้านบาท ในปี 2560 มีสาเหตุหลักจาก (1) การเพิ่มขึ้นของค่ าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวน 54.09 ล้านบาท และตัดด้อยค่าของเงินลงทุนจํานวน 5.45 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน 10.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อต้นปี 2561
กาไรจากการดาเนินงาน
ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน (EBIT) จํานวน 83.62 ล้านบาท ลดลง 85.27
ล้านบาท หรือ ร้อยละ -5,183.4 จากกําไร 1.64 ล้านบาทในปี 2560 มีสาเหตุหลักจากรายได้จาก
การขายและการให้บริการรวมในปี 2561 ที่ลดลงจากปี 2560 เป็นจํานวน 20.74 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 27.87% จากการลดลงของรายได้การจัดจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์และสื่อสิ่งพิมพ์
อื่นๆ ประกอบกั บค่ า ใช้ จ่า ยในการขายและบริ หาร และค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้ บริ หาร
(SG&A) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญจากการตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทใน
เครือ
กาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรั บ งวดหกเดือน ปี 2561 จํานวนทั้งสิ้น 83.66 ล้านบาท ลดลง 83.16
ล้านบาทหรือ ร้อยละ -16,513.2 จากขาดทุน 0.50 ล้านบาท ในปี 2560 โดยสาเหตุหลักมาจาก (1)
รายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง (2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สูงขึ้น (3) การ
ตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (4) การตั้งด้อยค่าของเงินลงทุน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 193.92 ล้านบาท ลดลง 101.35
ล้านบาท หรือร้อยละ34.3 จาก 295.27 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคมปี 2560 มีสาเหตุหลักจาก (1)
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การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย (2) การลดลงของลูกหนี้การค้ามาจากการตั้งหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจํานวน (3) การลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากมีการควบคุมปริมาณการพิมพ์หนังสือใหม่
รวมถึงการเร่งระบายสินค้าในคลัง
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 58.97 ล้านบาท
ลดลง -33.25 ล้านบาท จากเดิม 92.22 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2560 บริษัทฯ มีการเพิ่ม
ทุนในบริษัทย่อยจํานวน 10 ล้านบาท เพื่อนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทย่อย
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า 18.61 ล้านบาท ลดลง 43.82 ล้านบาท จากเดิม
62.42 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการตั้งหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจํานวน 41.83 ล้านบาท
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจํานวน 16.07 ล้านบาท ลดลง 18.65 ล้านบาท
จากเดิม 18.65 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2560 จากการควมคุมปริมาณการผลิต เพื่อให้การ
บริ หารสิ นค้ า คงคลังมี ประสิ ทธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น ส่ งผลให้ ปริ มาณสิ นค้ า โดยรวมลดลงจากการจั ด
จําหน่ายออกไปที่มากกว่าจํานวนการผลิตใหม่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัยพ์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น 78.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.87
ล้านบาท หรือร้อยละ 203.5 จาก 25.97 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคมปี 2560 มีสาเหตุหลักจาก ยอด
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น 51.08 ล้านบาท จากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Rabbit
จํานวน 30 ล้านบาท ลงทุนเว็บไซท์กับบริษัท อาไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด จํานวน 2.5 ล้านบาท
รวมถึง Sitecore 14.01 ล้านบาท
หนี้สิน
ณ ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 67.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 33.22 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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30 มิ.ย.61

31 ธ.ค.60

11.15
37.04
12.93
4.68
1.54
67.33

13.17
3.94
10.53
4.65
0.94
33.22

เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 33.10 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Rabbit
จํานวน 16.05 ล้านบาท บริษัท อาไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด จํานวน 1.40 ล้านบาท และ Sitecore
13.33 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เท่ากับ 272.76 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งเท่ากับ 321.24 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ
ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด หรือจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่ อ
กันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้อง
ระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุ มก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
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ข้อ 40.

ข้อ 41.

ข้อ 42.
ข้อ 43.

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่
ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนั งสือนั ดประชุ ม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น
 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุร กิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 การเพิ่มทุนและการลดทุน
 การออกหุ้นกู้
 การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
1.

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
-

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจําตัว
ข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน

-

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน

2.

กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กรณีมอบฉันทะ
-

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
ทั้งนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

-

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

-

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

-

เพื่ อ ความสะดวกในการตรวจเอกสาร ขอความร่ ว มมื อ โปรดส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะพร้ อ มเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

-

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ณ สถานที่ลงทะเบียนสําหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
(ก่อนเวลาประชุม) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่
สําคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง

-

หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบ
ฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
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กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ :
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มี
อํานาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลง
นามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจดังกล่าว


นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือ
รับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียน
จัดตั้งซึ่งออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อํานาจดังกล่าว



กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความ
กํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์
นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อ
รับรองและต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการของพยานลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้แสดงเอกสาร ดังนี้:
เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1.
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
2.
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
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3.

4.

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1.
หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2.
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามแทนซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจ
ลงนามแทน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :
ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมด้วย

4.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :
ให้บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่ นเข้าร่วมประชุมแทน
โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดง
เพิ่มเติมด้วย

5.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :
ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
คําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมา
แสดงเพิ่มเติมด้วย
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การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1.
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
-

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

-

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้อบังคับบริษัทฯ กํา หนด ไว้แตกต่า งจากกรณี ปกติ ก็ให้
ดํา เนิ นการให้เ ป็น ไปตามที่กํา หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2.

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะ
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3.

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4.

บริษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชื่อ
ที่อยู่
ตาแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การอบรมปี 2561

การดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)
การดารงตาแหน่งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมในครั้งนี้
จานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย

นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
187/22 หมู่ 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี 11110
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
15 มีนาคม 2561
61 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ไม่มีKPMG
- Cyber Security-Advances to the more complex level
- GDPR-Implications to your company: risks and legal compliance, data
privacy and protection

-15 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
- 2535 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2535 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารบจก. ซีเอสที ซัพพลายส์
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
-ไม่มีพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ -ไม่มีมีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 / Attached Document No. 9
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy Form A
เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
พ.ศ.
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I / We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่
. ถนน
.ตําบล/แขวง
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ.
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ.
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
อายุ
ปี
age
years
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
(2)
อายุ
ปี
age
years
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่น เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
116

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2018 of Nation International Edutainment Public Company Limited on Monday, October 8, 2018 at 10.00 a.m., at the at
Meeting Room 9B, Interlink Tower (former Nation Tower), Bangna Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time
and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผ่ ู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.
ลงชื่อ / Signed
(

ผู้มอบฉันทะ / Grantor
)

ลงชื่อ / Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
)

ลงชื่อ / Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
)

ลงชื่อ / Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
)

หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to many proxies for splitting votes.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (Attached Document No. 9)
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ.
nationality

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1)

ข้าพเจ้า.
I/We
อยู่บ้านเลขที่.
Address

(2)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding the total amount of
sharesand have the rights to vote equal to
votes as follows:
หุ้นสามัญ_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.)

(3)

1. ชื่อ นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 187/22 หมู่ 1
Name Mr. Pundit Jiranapapan , Independent Director, Age 61 years, residing at 187/22 Moo 1
ถนน
ตําบล/แขวง บางรักพัฒนา
อําเภอ/เขต บางบัวทอง
Road
Tambol/Khwaeng Bangrakpattana Amphur/Khet Bang Bua Thong
จังหวัด นนทบุรี
หรือ
Province Nonthaburi
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2561 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9B
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่น เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2018 of Nation International Edutainment Public Company Limited on Monday, October 8, 2018 at 10.00 a.m., at the at Meeting Room
9B, Interlink Tower (former Nation Tower), Bangna Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as may be postponed
or changed.
(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี.้ I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects, or
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
Agenda 1 To certify the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 30, 2018
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 2 To consider and approve the reduction of the Company’s capital
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 3 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with
the capital reduction
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุม
คณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
Agenda 4 To consider and approve the amendments to the Company’s Articles of Association in Article 10 regarding the issuance
and transfer of shares, Article 27 regarding the board of directors’ meeting and Article 36 regarding the shareholders’
meeting
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท
Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital under the specific objective basis by Baht
220,500,000 from the existing registered capital of Baht 170,049,286 to Baht 390,549,286 by the issuance of 220,500,000
newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 6 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with
the capital increase
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Agenda 7 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the specific objective basis to the specific
investors (Private Placement) at a par value of Baht 1 per share
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
Agenda 8 To consider and approve the entering into the connected transaction, i.e. the offering of the newly issued ordinary shares
to Silom Road Limited and Mr. Viroj Tangjettanaporn
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain
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เสียง
votes

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s Objectives and the amendment of Clause 3 of the Company’s
Memorandum of Association (Objectives)
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute
my/our voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the
proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Remarks:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to several proxies for splitting votes.
2. In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B.
provided.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวัน จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งประชุม ชั้ น 9B อาคารอิ นเตอร์ลิ ง ค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่ น เดิ ม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 of Nation International Edutainment Public Company Limited on Monday,
October 8, 2018 at 10.00 a.m., at the at Meeting Room 9B, Interlink Tower (former Nation Tower), Bangna Trad Road, Bangna, Bangkok
10260 or such other date, time and place as may be postponed or changed.
----------------------------------------------------------------------วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (Attached Document No. 9)
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้าพเจ้า.
I/We
อยู่บ้านเลขที่.
Address
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
As the custodian of

พ.ศ.
Year

สัญชาติ.
nationality

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

(2)

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:

 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
 1. ชื่อ
Name
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
Province
หรือ /or
ชื่อ
Name
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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อายุ
Age

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
Age

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet



2.

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
Mr. Pundit Jiranapapan
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 8. of the Notice of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รั บมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members
of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend
the meeting.
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในวั นจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9B อาคาร
อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่น เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018
of Nation International Edutainment Public Company Limited on Monday, October 8, 2018 at 10.00 a.m., at the at Meeting
Room 9B, Interlink Tower (former Nation Tower), Bangna Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, or such other date, time and place
as the meeting may be held.
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
Total voting right
(4)

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
shares and have the rights to vote equal to
เสียง
votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(c) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects, or
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
Agenda 1 To certify the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 30, 2018
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain
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เสียง
votes

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 2 To consider and approve the reduction of the Company’s capital
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 3 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with
the capital reduction
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุม
คณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
Agenda 4 To consider and approve the amendments to the Company’s Articles of Association in Article 10 regarding the issuance
and transfer of shares, Article 27 regarding the board of directors’ meeting and Article 36 regarding the shareholders’
meeting
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท
Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital under the specific objective basis by Baht
220,500,000 from the existing registered capital of Baht 170,049,286 to Baht 390,549,286 by the issuance of 220,500,000
newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 6 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with
the capital increase
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Agenda 7 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the specific objective basis to the specific
investors (Private Placement) at a par value of Baht 1 per share
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
Agenda 8 To consider and approve the entering into the connected transaction, i.e. the offering of the newly issued ordinary shares
to Silom Road Limited and Mr. Viroj Tangjettanaporn
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s Objectives and the amendment of Clause 3 of the Company’s
Memorandum of Association (Objectives)
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain
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เสียง
votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนั ง สื อมอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ผู้ ถือ หุ้ น ที่ป รากฏชื่อ ในทะเบี ยนเป็ นผู้ ล งทุ นต่ างประเทศและแต่ง ตั้ง ให้ คั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy
to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวัน จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 9B อาคารอิ นเตอร์ลิ ง ค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่ น เดิ ม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 of Nation International Edutainment Public Company Limited on Monday,
October 8, 2018 at 10.00 a.m., at the at Meeting Room 9B, Interlink Tower (former Nation Tower), Bangna Trad Road, Bangna, Bangkok
10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.
-----------------------------------------------------------------------

วาระที่

เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่

เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่

เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่

เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
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เสียง
votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

่ ั อินเตอร์เนชน
่ ั แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
บมจ. เนชน
ห ้องประชุม 9B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ (อาคาร
่ ทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เนชัน
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. 02-338-3333 Fax 02-338-3904
Nation International Edutainment Pcl.
At Meeting Room 9B, Interlink Tower (former
Nation Tower), Bangna Trad Road, Bangna,
Bangkok 10260
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