
                                                                                                                                     

  
 28 พฤศจิกายน 2561 
 
เร่ือง  รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร ซึ่งเป็น

บคุคลในวงจ ากดั  
 
เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ( "บริษัทฯ ")  เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนด
วตัถปุระสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited 
นายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตือนใจ ปริุนทราภิบาล มลูค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง 
การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 
ทัง้นี ้ราคาตลาดหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ขออนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) คือระหว่าง
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สงิหาคม 2561 ซึง่จะเทา่กบั 1.5526 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
รวมทัง้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ 
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว นัน้  
 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1. วันที่จองซือ้ วันที่ช าระเงิน จ านวนหุ้น และจ านวนเงินรวมของการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ 
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร  
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และจะได้รับช าระเงินจากบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการจัดสรร จ านวนหุ้น (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) มูลค่ารวม (บาท) 

Silom Road Limited 175,950,000 1.4000 246,330,000 
นายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร 19,550,000 1.4000 27,370,000 

 
2. ราคาเสนอขายหุ้นของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร  

ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเทา่กบั 1.4000 บาทตอ่หุ้น  
ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นราคาที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 ซึง่เป็นวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร 



                                                                                                                                     

ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักระหว่างวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเท่ากบั 1.6803 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ วันที่ 
ปริมาณซือ้ขาย  

(หุ้น) 
มูลค่าการซือ้ขาย  

(บาท) 
1 27 พฤศจิกายน 2561 2,421,200.00 4,189,340.00 
2 26 พฤศจิกายน 2561 106,800.00 168,283.00 
3 23 พฤศจิกายน 2561 410,600.00 660,232.00 
4 22 พฤศจิกายน 2561 102,500.00 161,596.00 
5 21 พฤศจิกายน 2561 136,200.00 215,361.00 
6 20 พฤศจิกายน 2561 577,500.00 924,431.00 
7 19 พฤศจิกายน 2561 264,700.00 434,736.00 

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 1.6803 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 1.5123 

  
 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร ที่ราคา 1.4000 บาท

ตอ่หุ้น เมื่อเทียบกบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสัง่รับหุ้นเพิ่มทนุ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธี
พิจารณาค าขอให้รับหุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) ที่ราคา 1.5123 บาทต่อหุ้น จึงถือว่าเป็นการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพรในราคาต ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสัง่รับหุ้นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และ หุ้นที่ได้รับการจดัสรร
ทัง้หมดจ านวน 195,500,000 หุ้น จะต้องถกูสัง่ห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ โดยภายหลงั
จากวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักล่าว
ได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

              (นายพนา จนัทรวิโรจน์) 
                                                                                             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


