17 สิงหาคม 2561
เรื่อง

การเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement), รายการเกีย่ วโยง, การแก้ไขข้อบังคับ/
วัตถุประสงค์ของบริษทั และกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข องบริษัทฯ ให้แก่บุค คลในวงจากัด
(Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่ สี ว่ นลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
2. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพร

คณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 7/2561
ซึง่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561 ได้มมี ติสาคัญ ดังนี้
1. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุน้ และการโอนหุน้ ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่อง
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ (1) เพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่ างด้าวเพื่อรองรับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) จากจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็ นไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด (2) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กาหนดให้มกี ารจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มผี ลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนัน้ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่กี ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และ (3) การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคา
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังนายทะเบี
่
ยน ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสาเร็จลุล่วง
2. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จานวน 89,200,714 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 259,250,000 บาท เป็ น 170,049,286
บาท โดยการตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษทั จานวน 89,200,714 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00
บาท ซึง่ หุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และเพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้น
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สามัญของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงาน ครัง้ ที่ 1 และแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
3. อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ เพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 บาท จากทุน
จดทะเบีย นเดิม 170,049,286 บาท เป็ น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนจ านวน
220,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รวมทัง้
เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และใช้เงินทุนสาหรับลงทุนในโครงการ
ต่างๆ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4))
4. อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่
1. Silom Road Limited จานวน 175,950,000 หุน้ คิดเป็ นมูลค่า 246,330,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
45.05 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
2. นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จานวน 19,550,000 หุน้ คิดเป็ นมูลค่า 27,370,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
5.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และ
3. นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จานวน 25,000,000 หุน้ คิดเป็ นมูลค่า 35,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
6.40 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงิน มันคง
่ และมีศกั ยภาพ
ในการลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้
ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยจะมีสว่ นลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มี
มติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยราคาทีน่ ามา
ถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ซึง่ ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้
บริษทั ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561
ซึง่ จะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด
นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพรเข้า ข่า ยเป็ น รายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) (“ประกาศ
รายการที่ เกี่ยวโยงกันฯ”) จึงจาเป็ นต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันโดยมีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั ง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย ตามทีป่ รากฏในวาระที่ 8
เรื่องการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ของการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561
อีกด้วย
ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 (สารสนเทศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณีการเสนอขายหุน้
สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร)
ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ ดังนัน้ การเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ แต่อย่างใด
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
เช่น
(1) การกาหนดข้อกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
เช่น การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
(2) การเข้า เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่ อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรือขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญ
เพิ่ม ทุ น ของบริษั ท เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 (สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ
บริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่ สี ่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาด)
5. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่ อ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าทารายการที่
เกีย่ วโยงกันกรณีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพร ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ่วนลดไม่
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เกิน ร้อ ยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่ง ไม่ เ กิน กว่ า ร้อ ยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ เนื่องจากภายหลังการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมีสถานะเป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อ ง การก าหนดบทนิ ย ามในประกาศเกี่ย วกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว และมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จานวน 2 ท่าน
ดังนัน้ Silom Road Limited จึงเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ถือ
เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของบริษทั ฯ สาหรับนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ถือหุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 5.01 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว และในการร่วมกันซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ของ Silom Road Limited และ
นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึง่ รูจ้ กั กันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลง
ทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงทีม่ อี ยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงทีจ่ ะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็ น การกระทา
การอันมีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกั น ตามข้อ 2 (1) ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรม
ที่เข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ ส่งผลให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรในครัง้ นี้ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกีย่ วโยง
กันฯ โดยขนาดรายการนี้มมี ูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
(NTA) ของบริษทั ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอื่นใดกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงเดียวกัน
หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีม่ กี ารตกลงเข้าทา
รายการนี้ ดังนัน้ รายการนี้จงึ มีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
โดยคานวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสาหรับ 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตัง้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการรวมถึงจัดให้มกี ารอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุ้นในการเข้าทารายการที่เกีย่ วโยงกันโดยมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 (สารสนเทศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณีการเสนอขายหุน้
สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร)
6. อนุ ม ัติใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ประชุ ม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
เพื่อรองรับการประมูลงานกับหน่วยงานราชการซึง่ จะกาหนดคุณสมบัตติ ามวัตถุประสงค์ของบริษทั การ
รับงาน และเพื่อเป็ นช่องทางในการสร้างรายได้ของบริษทั ฯ รายละเอียดวัตถุประสงค์อกี จานวน 9 ข้อ มี
ข้อความดังนี้
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ข้อที่
26

27

28

29
30

31

32
33
34

ข้อความที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
ประกอบกิจการรับ เป็ น ที่ปรึกษาและให้คาแนะนาด้านงานประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรม Event สื่อสิง่ พิมพ์ TV วิทยุ online การจัดประชุมและสัมมนา ผลิตสาร
คดี/สกู๊ปข่าว
ประกอบกิจการ การรับจ้าง วางแผน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กบั สินค้า
ร้านค้า บุคคล องค์กรหน่วยงานราชการ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั รวมถึงการนาบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
ในสังคม เช่น นักร้อง นักแสดง มาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์
ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้น (Event) ต่าง ๆ รับจ้างออกแบบและจัดสร้างงานเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จัดงานแถลงข่าว การแสดงนิทรรศการ บูธแสดงสินค้า แฟชันโชว์
่
งานด้านประชาสัมพันธ์ งานประชุม อบรม สัมมนา งานเลีย้ งต่า ง ๆ ทัง้ ในและนอก
สถานที่ จัดระบบแสง สี เสียง จัดรายการบันเทิงต่าง ๆ
ประกอบกิจการรับจ้างทาของ ซือ้ มาขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค ของชาร่วย
ประกอบกิจการออกแบบจัดทาผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต แบบบู ธสินค้า ร้านค้า และสื่อสิง่ พิมพ์อ่นื ที่เกี่ยวข้องทุก
ประเภทในรูปแบบต่างๆ ออกแบบและทาเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ ให้เช่าอุปกรณ์ ไฟ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทาละครและภาพยนต์ ผลิตรายการโทรทัศน์ รับบันทึกเทป
และถ่ายวีดโี อนอกสถานที่ ผลิตโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ผลิตวีดที ศั น์ ให้เช่าห้อง
อัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง ให้เช่าอุปกรณ์และตัดต่อ ออกแบบ จัดทา ผลิต
และจาหน่ายซีดี ภาพยนต์ รายการโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ประกอบกิจ การออกแบบผลิต สื่อ มัล ติมีเ ดีย พรีเ ซนเทชัน่ (Presentation) สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ ต เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิตบิ ุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ
ประกอบกิจการ ตัวแทนโฆษณา สื่อดิจติ อล รับงานโฆษณา สิง่ พิมพ์ ป้ายโฆษณา สื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานระบบสารสนเทศ
ประกอบกิจการ รับงานวิทยากร บรรยายตามงาน จัดอบรม รับบริการทีป่ รึกษา
ประกอบกิจการบริการจัดหาบุคคลากรด้านงานบันเทิงงานแสดงต่างๆ

สาหรับการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
จากเดิ ม:
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 25 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ”
แก้ไขเพิ่ มเติ มเป็ น:
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ”
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ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ดาเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิม่ เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่
นายทะเบียน ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็ นหรือเกีย่ วข้องเพื่อให้การดาเนินการจด
ทะเบียนดังกล่าวสาเร็จลุล่วง
7. อนุ ม ัติก ารแต่ ง ตัง้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิ ต อล จ ากัด เป็ น ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระเพื่อ จัด ท า
ความเห็นสาหรับการเข้าทารายการการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
8. อนุมตั กิ าหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันจันทร์ท่ี 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุม 9B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชันทาวเวอร์
่
เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ มีอานาจใน
การพิจ ารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สาหรับ การประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 ตามความเหมาะสมโดยพิจ ารณาประโยชน์ แ ละผลกระทบที่มีต่อ บริษัท ฯ เป็ นสาคัญ โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2561

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้น
และการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุ นจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุ ประสงค์
(Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุ นจดทะเบียนเดิม
170,049,286 บาท เป็ น 390,549,286 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
220,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบ
กาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) มูลค่าทีต่ ราไว้ 1 บาทต่อหุน้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และการแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
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วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ในกรณีทวี ่ าระที ่ 4 เรือ่ งการพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 10 เรือ่ งการ
ออกหุน้ และการโอนหุน้ ข้อ 27 เรือ่ งการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรือ่ งการประชุมผูถ้ อื หุน้
ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่มกี ารพิจารณาวาระที ่ 5 ถึงวาระที ่ 8 อีก
ต่อไป และจะดาเนินการพิจารณาวาระที ่ 9 ต่อไป
ในกรณีทวี ่ าระที ่ 8 เรือ่ งการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรณีการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ไม่ได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น บริษทั ฯ จะไม่ เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร เนือ่ งจากเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ แต่จะยังคง
เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาลต่อไป
9. อนุ ม ัติก ารก าหนดวัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิเ ข้า ร่ ว มประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
(Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกิ นกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
เนื่องด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครัง้ ที่
7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 หุน้ ซึง่ มีมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จานวน 175,950,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่า
246,330,000 บาท นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จานวน 19,550,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่า 27,370,000
บาท และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จานวน 25,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่า 35,000,000 บาท
คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 308,700,000 บาท และภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จะเข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในจานวนร้อยละ 45.05 5.01 และ 6.40 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว ตามลาดับ ทัง้ นี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในราคาที่มี
ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึง่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไข
เพิ่ม เติม ) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ Silom Road Limited นายวิ โ รจน์
ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิ บาล”)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล
ดังกล่าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิอ อกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ การเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน
ฯ”) จึงจาเป็ นต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วน
ได้เสีย ตามทีป่ รากฏในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณี การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ของการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 อีกด้วย
(โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย)
นอกจากนี้ แม้บริษทั ฯ จะได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล แล้ว บริษทั ฯ จะต้อง (ก) ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุน้ และการโอนหุน้ เพื่อเพิม่
สัดส่วนหุน้ ทีถ่ อื โดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มจี านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด (ข)
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ให้เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณี การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และ (ค) ได้รบั อนุ มตั กิ ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ.
72/2558 ก่อ นการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม ทุ นให้แ ก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุรนิ ทราภิบาล
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
อนึ่ง หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จองซือ้ หุน้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จนเต็มจานวนจะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร
ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) นอกจากนี้ ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนของ
บริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึ่งรู้จกั กันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business
Relationship) จึงตกลงทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงทีม่ อี ยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงทีจ่ ะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็ น การกระทา
การอันมีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น
และการปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ในการนี้ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จะต้องมีหน้าทีใ่ นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยการยื่นคา
เสนอซือ้ ตามแบบ 247-4 และการดาเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป
อนึ่ง ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร
นัน้ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1) บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิทเ่ี กีย่ วข้องจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และ
2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จะต้องจองซือ้ และชาระราคาหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรสามัญ
เพิม่ ทุนจนเต็มจานวน กล่าวคือ จานวน 175,950,000 หุน้ และจานวน 19,550,000 หุน้ ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 45.05 และ
5.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ของบริษทั ฯ ตามลาดับ ซึง่ ทาให้การถือครองหุน้ ร่วมกันของ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ในบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ทจ.12/2554
ทัง้ นี้ ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ มีดงั ต่อไปนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการ
กาหนดราคาตลาด
1.1

รายละเอียดของการเสนอขาย
ก) บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 175,950,000 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 246,330,000 บาท
ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ว่ นลดให้แก่ Silom Road Limited ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.4000 บาท ถือเป็ น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในราคาที่มสี ่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ.
72/2558 และภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใน
จานวนร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ซึง่ Silom Road Limited ชาระราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2561
Silom Road Limited เป็ น บริษทั ทีจ่ ากัดความรับผิดโดยหุน้ (company limited by shares) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน
The British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็ นกรรมการของบริษทั ถือเป็ นนักลงทุน
ประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุ น และเพิม่ สภาพ
คล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้เนื่องจาก บริษทั ดังกล่าวเป็ นบริษทั ย่ อยทีม่ กี ารถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริษัท
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ใหญ่ในลาดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึง่ เป็ นบริษทั โฮลดิง้ จัดตัง้ ขึน้ ใน The
British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie
Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ซึง่ แสดงตามโครงสร้างการถือหุน้ ดังต่อไปนี้

Go Excel
Investments
Limited

ในส่วนของประสบการณ์ นัน้ ASMH ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2545 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street
Management Limited (ASM) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดาเนินการบริหาร
ทรัพย์สนิ ให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทวีปเอเซีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กยู้ มื หรือการถือครองทรัพย์สนิ (Property) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2561 ASM มีสนิ ทรัพย์ทบ่ี ริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
สาหรับประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจสื่อสิง่ พิมพ์และโฆษณา ซึง่ สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ
ประกอบกิจการอยู่ อาทิ
 การลงทุนในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในบริษทั MNC Group ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจ
โทรทัศน์ (Free-to-air TV) ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสถานีจานวน 4 จาก 11 สถานี ใน
มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เป็ นพันธมิตรในการลงทุน (Strategic Equity Investor) ในบริษทั Visi Media Asia (VIVA) ซึง่ เป็ นบริษทั
ทีด่ าเนินธุรกิจโทรทัศน์ (Free-to-air TV) รายใหญ่อกี รายในประเทศอินโดนีเซีย
 ลงทุนในบริษทั EHS ซึง่ เป็ นบริษทั Home Shopping รายใหญ่ทม่ี เี ครือข่ายการให้บริการในหลายหลาย
ช่องทางการติดต่อและสื่อสาร (Platform) ซึง่ มีสมาชิกมากกว่า 3 ล้านคนในประเทศไต้หวัน ในมูลค่า
การลงทุนประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
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 เป็ นพันธมิตรในการลงทุน (Strategic Investor) ในบริษทั Eastern Multimedia ซึง่ เป็ นบริษทั ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวที ใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไต้หวัน ซึง่ ต่อมาได้ขายเงินลงทุนให้แก่ Carlyle Group ในปี พ.ศ.
2549
สาหรับ กลุ่มบริษทั ทางด้านขวาของโครงสร้างการถือหุน้ ได้แก่ Go Excel Investments Limited WTN
Limited Salas Street Lmited และ Silom Road Limited ทัง้ 4 บริษทั เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน The British Virgin
Islands (BVI) ทัง้ หมด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อการบริหารจัดการด้านภาษีของ ASMH
นอกจากนี้ กลุ่ ม บุ ค คลที่เ ป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข อง ASMH ซึ่ง เป็ น ผู้มีอ านาจควบคุ ม สูง สุด (Ultimate
Shareholders) ซึง่ ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ยังเป็ นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ เช่น
Mr. V-Nee Yeh ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ ASM จบการศึกษาปริญญาเอกจาก
Columbia University’s School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารและจัดการ
โดยเคยดารงตาแหน่ งกรรมการใน Next Media Limited ซึ่งเป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง และยังมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุนในหลากหลายบริษทั
อาทิ Lazard Frères (New York) และ Value Partners Limited ซึง่ เป็ นหนึ่งในกองทุนประเภท Non-Japan
ที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปจั จุบนั Mr. V-Nee Yeh ยังคงดารงตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการ
กิตติมศักดิในบริ
์ ษทั ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจแล้ว Mr. V-Nee Yeh ยัง
เคยดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานภาครัฐ อาทิ กรรมการบริหารของรัฐบาลฮ่องกง (Executive Council of the
Hong Kong Government) กรรมการใน Hong Kong Stock Exchange
Mr. Kin Chan ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุนของ ASM จบการศึกษาปริญญา
ตรีในด้านบริหารจาก Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านบริหารจาก Wharton
School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจั จุบนั Mr. Kin Chan ยังดารงตาแหน่ ง
เป็ นประธานกรรมการใน TIH Limited และเป็ นกรรมการใน OUE Limited ซึง่ ทัง้ สองบริษทั เป็ นบริษทั จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ นอกจากนี้ ยังเป็ นกรรมการอิสระใน Mount Gibson Iron Limited
ซึ่งเป็ นบริษัททาเหมืองแร่และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็ นกรรมการใน
Citic Resources Holdings Limited ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอีกด้วย
Ms. Angie Yick Yee Li ปจั จุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารของ ASM จบการศึกษาปริญญาตรี
ในด้านบริหารและศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัย California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รบั
ทุนการศึกษาของ Sir Edward Youde Memorial Fund Scholarship จากรัฐบาลฮ่องกง นอกจากนี้
Ms. Angie Yick Yee Li ยังจบการศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Columbia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ Executive MBA จากมหาวิทยาลัยปกั กิง่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากการ
ดารงตาแหน่งใน ASM แล้ว Ms. Angie Yick Yee Li ยังเป็ นกรรมการในบริษทั TIH Limited ซึง่ เป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
ข) บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 19,550,000 หุน้ ซึง่ มีมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 27,370,000 บาท
ทัง้ นี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในราคาที่มสี ่ วนลดให้แก่ นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท
ถือเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาที่มสี ่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศ
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ทจ. 72/2558 และภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จะเข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ในจานวนร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ซึง่ นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ชาระราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายภายในวันที่
31 ตุลาคม 2561
นายวิ โรจน์ ตัง้ เจตนาพร จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปจั จุบนั ดารงตาแหน่งทีป่ รึกษา
อาวุโสของบริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ตาแหน่ งประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระของ
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษทั ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วย
เสริมสนับสนุน และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้
ค) บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 25,000,000 หุน้ ซึง่ มีมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 35,000,000 บาท
ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ่วนลดให้แก่ นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.4000 บาท
ถือเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ว่ นลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ.
72/2558 และภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ
ในจานวนร้อยละ 6.40 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ซึง่ นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ชาระราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
นางเตื อ นใจ ปุ ริ น ทราภิ บ าล เป็ น นั ก ลงทุ น ที่มีค วามสนใจลงทุ น ในธุ ร กิจ ที่มีศ ัก ยภาพและสามารถ
เจริญเติบโตได้ ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นผูถ้ ือหุ้นและกรรมการผู้จดั การของบริษทั จากัดทีป่ ระกอบธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ซง่ึ มี
รายได้มนคง
ั ่ ณ สิน้ ปี 2560 มีสนิ ทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรม
รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ซึง่ เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่
และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้
ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่านักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อ หุ้นเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ล้วนแต่มปี ระสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โฆษณา และสือ่ โทรทัศน์ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีส่ อดคล้องกับธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบกิจการอยู่ใน
ปจั จุบนั นอกจากประสบการณ์ในด้านธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวยังมีความรูแ้ ละความสามารถในการ
บริหารและการลงทุนมาเป็ นระยะเวลานาน ทัง้ บริษทั จากัดและบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
ฮ่องกง สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย ซึง่ จะเห็นได้ว่าการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่นักลงทุน ครัง้ นี้ นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั
ฯ จะได้เงินจากการเพิม่ ทุนเพื่อนามาใช้ในการขยายธุรกิจและลงทุนแล้ว บริษทั ฯ จะได้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ปี ระสบการณ์
และความสามารถเพื่อช่วยกาหนดนโยบาย การบริหาร และการจัดการให้ดแี ละมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ จากเดิมอีกด้วย
ในการนี้ ภายหลังการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกาหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถือหุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
จานวน 2 ท่าน ดังนัน้ Silom Road Limited จึงเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
ถือเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของบริษทั ฯ สาหรับนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ถือหุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว และในการร่วมกันซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร
มีการกระทาการอัน มีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกั น ตามประกาศ ทจ.
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7/2552 ซึง่ ส่งผลให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรในครัง้ นี้
เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ
รายการที่ เกี่ยวโยงกันฯ”) โดยขนาดรายการนี้มมี ูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอื่นใดกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงเดียวกัน
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีม่ กี ารตกลงเข้าทารายการนี้ ดังนัน้
รายการนี้จงึ มีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ โดยคานวณจากงบการเงินรวม
สอบทานระหว่างกาลสาหรับ 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศ
เกีย่ วกับการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการรวมถึงจัดให้มีการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใ นการเข้าทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ ือหุ้นทีม่ สี ่วนได้เสีย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติม
สารสนเทศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณีการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3)
ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ ดังนัน้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ แต่อย่างใด
1.2

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนพิจารณาจากราคาซื้อขายถัวเฉลีย่ น้ าหนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เสนอวาระต่อประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุ มตั กิ ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร
และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล โดยมีสว่ นลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดดังกล่าวซึง่ มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนไปใช้สาหรับการหมุนเวียน
ภายในกิจการ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิ จหลักของบริษทั ฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสาหรับลงทุนใน
โครงการต่างๆ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ จะส่งผลให้รายได้และผลกาไรของบริษทั ฯ มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ตามลาดับ
ทัง้ นี้ สาหรับกรณีหากราคาเสนอขายหุน้ ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ น้ าหนักของหุน้ ของบริษทั
ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทาการก่อนวันแรกทีท่ าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล บริษทั ฯ จะดาเนินการห้าม Silom Road Limited
นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรและนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล นาหุ้นที่ได้รบั จากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด
ดังกล่าวทัง้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ ดังกล่าวเริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิม่ ทุนดังกล่าวทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล สามารถทยอยขาย
หุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ (Silent Period)
สาหรับการเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจากัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558

1.3

การกาหนดราคาตลาด
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ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ น้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุ มตั กิ ารเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึง่ จะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยราคาทีน่ ามา
ถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่ามีเหตุ
อันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด
ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามทีค่ านวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ด้วย ตามประกาศ ทจ. 72/2558
1.4

แผนการเสนอขาย
กาหนดการขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 มีมติอนุ มตั ิให้แก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุน้ และการโอนหุน้ เพื่อเพิม่ สัดส่วนหุน้ ทีถ่ อื โดยคนต่างด้าวในขณะ
ใดขณะหนึ่งให้มจี านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด อนุ มตั กิ ารเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล และอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ให้เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกรณี การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับข้อ
10 ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

2.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแผนการใช้เงิ น และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนและแผนการใช้เงิ น
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนมาใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสาหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึง่ อาจจะมีในอนาคต ซึง่ ท้ายทีส่ ุดจะ
ส่งผลให้รายได้และผลกาไรของบริษทั ฯ มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ตามลาดับ

2.2

รายละเอียดของโครงการที่บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยจะนาเงิ นที่ได้รบั จากการเพิ่ มทุนไปใช้ในโครงการ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีความจาเป็ นในการใช้เงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อรองรับการ
ขายตัวของธุรกิจ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ธุรกิจทีด่ าเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายพ็อกเก็ตบุ๊ค ภายใต้ช่อื สานักพิมพ์
เนชันบุ
่ ๊ค เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เป็ นจานวนเงิน 148.70 ล้านบาท
2. ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเท
นเมนท์ จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายหนังสือการ์ตูน ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจานวน 30.00 ล้านบาท
3. ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จากัด ซึ่ง
ดาเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และข่าวสารและข้อมูลทางออนไลน์ ผ่านช่องทางเวบไซด์
(www.rabittoday.com) เฟสบุ๊ค (RabbitTodayOfficial) Instragram และทวิตเตอร์ ใช้เป็ นเงินลงทุนในอุปกรณ์และ
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์จานวน 30 ล้านบาท ภายในปี 2562 และเป็ นเงินหมุนเวียนจานวน 100.00 ล้านบาท
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ซึง่ เงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ จานวน 308,700,000 บาท จะนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจข้างต้น รวมทัง้ ธุรกิจเกีย่ วเนื่องในอนาคตต่อไป จนถึงปี 2563
3.

ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ จากการเพิ่ มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนให้บุคคลในวงจากัด
การเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นจะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้

3.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

1.5526 – 1.4664
1.5526

=
3.2

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้ *
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้*

=

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

=
3.3

ร้อยละ 5.55

ร้อยละ 56.46

การลดลงของกาไรต่อหุ้น (EPS Dilution)
=
=

Earning per Shares ก่อนเสนอขาย - Earning per Shares หลังเสนอขาย
Earning per Shares ก่อนเสนอขาย
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษทั ฯมีผลขาดทุน

ทัง้ นี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ว่ นลดให้แก่
Silom Road Limited ถือเป็ นนักลงทุนประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง
ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุ น และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ เนื่องจาก บริษทั ดังกล่าวเป็ นบริษัท
ย่อยทีม่ กี ารถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริษทั ใหญ่ในลาดับบนสุดคือ ASMH ซึง่ เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจต่าง ๆ
ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2545 และถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited (ASM) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดาเนินการทรัพย์สนิ ให้กองทุนต่าง ๆ จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในทวีปเอเซีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กยู้ มื
หรือการถือครองทรัพย์สนิ (Property) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสนิ ทรัพย์ทบ่ี ริหารอยู่ประมาณ
1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ ASM ได้มปี ระสบการณ์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจ
ประเภทสือ่ สิง่ พิมพ์ และโฆษณา ซึง่ สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ซึง่ สามารถนาประสบการณ์จากการลงทุน
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ในธุรกิจสื่อสิง่ พิมพ์และโฆษณาในต่ างประเทศมาปรับใช้กบั ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1
รายละเอียดของการเสนอขาย
นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ทีป่ รึกษาและกรรมการอิสระของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั หลักทรัพย์
ถือเป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริม
สนับสนุ น และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ สามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์มาปรับใช้กบั
ธุรกิจของบริษทั ฯ ได้ในแง่ของการใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญในด้านการเงินและการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามข้อ
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย และ
นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ในระยะยาว สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษทั ฯ ได้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
กับผลกระทบต่อราคาหุน้ หรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ หรือกาไรต่อหุน้ ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้
เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ให้ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ หรือ
สิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร เป็ นผูล้ งทุนทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ใ นด้า นสื่อ สิ่ง พิม พ์แ ละโฆษณาซึ่ง เป็ น ธุ ร กิจ หลัก ที่บ ริษัท ฯ ประกอบกิจ การอยู่ รวมทัง้ ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจในหลากหลายบริษัท ฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม
รวมทัง้ การบริหารและการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสาหรับการลงทุนใน
ธุรกิจสานักพิมพ์โดยผลิตและจาหน่ายสิง่ พิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิง่ พิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจทิ ลั ในการให้บริการ
เนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อื่น ๆ ซึง่ จะสามารถสร้างผลกาไรให้แก่บริษทั ฯ ได้ใน
อนาคตได้อกี ด้วย สาหรับนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล เป็ นนักลงทุนทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ในระยะยาวสามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษทั ฯ ได้ นอกจากนี้ Silom Road นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล
ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษทั ฯ
ผูล้ งทุนทัง้ สามรายไม่ได้มแี ผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 73/2558 เรือ่ ง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิ การออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)

4.1

ที่ มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่ เสนอขายให้แก่ Silom
Road Limited นายวิ โรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิ บาล
ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ สี ่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้
เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ทีร่ าคา 1.4000 ต่อหุน้ นัน้ เป็ นราคาดังกล่าวเกิดจากการตกลงกันระหว่าง
บริษทั ฯ และ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร โดยอ้างอิงจากราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ น้ าหนักของหุน้
ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุ มตั ใิ ห้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83
ของราคาตลาด ซึง่ บริษทั ฯ มีความเห็นว่าราคาทีม่ สี ว่ นลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดเป็ นราคาทีม่ คี วามเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากการระดมทุนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีเงินทุนเพียงพอสาหรับการลงทุนในธุรกิจสานักพิมพ์
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โดยผลิตและจาหน่ายสิง่ พิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิง่ พิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจทิ ลั ในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อื่น ๆ ซึง่ จะสามารถสร้างผลกาไรให้แก่บริษทั ฯ ได้ในอนาคต
4.2

เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่
Silom Road Limited นายวิ โรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิ บาล
บริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ Silom Road Limited จานวน 175,950,000
หุน้ นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จานวน 19,550,000 หุน้ และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จานวน 25,000,000 หุน้ โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินทีไ่ ด้เปิ ดเผยของ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร
และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล แล้ว มีความเห็นว่า Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ
ปุรนิ ทราภิบาล มีเงินทุนเพียงพอสาหรับการเข้าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และมีฐานะทางการเงินมันคง
่
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษทั ฯ ที่
จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต รวมทัง้ ยังเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่
จะใช้รองรับการดาเนินงานของบริษทั ฯ และแหล่งเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลัก
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษทั ฯ ผูล้ งทุนทัง้ สามราย
ไม่ได้มแี ผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด
เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จึงมีมมี ติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล โดยมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้

4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงิ นทุนในกรณี ที่เงิ นได้จากการเสนอขายหุ้น
ไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมดที่ต้องใช้ในการดาเนิ นการตามโครงการ
บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนาง
เตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล เนื่องจาก บริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นเพื่อเสริมสร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย ซึง่ จะสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การเพิม่ ทุนโดยวิธกี ารอื่นอาจทาให้บริษทั ฯ ระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จานวนเงินทุนตามที่
ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้ นี้ บริษัทฯ เห็นว่าการ
ระดมทุนโดยการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาทีม่ สี ่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และ
นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ถือเป็ นวิธกี ารระดมทุนทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ และมีขนั ้ ตอนไม่
ซับซ้อน ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสัน้ และได้จานวนเงินทุนตามทีต่ ้องการ อีกทัง้ Silom
Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล เป็ นผูล้ งทุนที่มศี กั ยภาพและความพร้อมใน
ด้านเงินลงทุนทีช่ ดั เจน เข้าใจนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของบริษทั ฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดม
ทุนของบริษทั ฯ ได้
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อย่างไรก็ดี กรณีหากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาลได้ บริษทั ฯ อาจต้องพิจารณาการหาแหล่งเงินทุนประเภทอื่น เช่น การ
กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินซึง่ อาจก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินต่อบริษทั ฯ และมีผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของ
บริษัทฯ สาหรับการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) บริษทั ฯ คงไม่พจิ ารณาแนวทางดังกล่าว เนื่องจากการเพิม่ ทุนด้วนวิธกี ารดังกล่าวมีความไม่แน่ นอน
ว่าบริษทั ฯ จะได้รบั การสนับสนุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิมมากน้อยเพียงใด และผูถ้ อื หุน้ เดิมอาจจะไม่พร้อมที่ จะซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน
ทัง้ จานวน
4.4

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ ตลอดจนฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
ของบริษทั ฯ อันเนื่ องมาจากการเพิ่ มทุนและการดาเนิ นการตามแผนการใช้เงิ น
คณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ครัง้ นี้จะทาให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ อีกทัง้
ยังเสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของบริษทั ฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจ
หลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั ฯ ในระยะยาวได้

5.

คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวเกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิม่ เติม) ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้
เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล และมีความเห็นว่า Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนาง
เตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล เป็ นผูม้ ศี กั ยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษทั ฯ ได้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั เนชัน่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิ งหาคม 2561
ข้าพเจ้า บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น.
เกีย่ วกับการลดทุน การเพิม่ ทุน และการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและเพิ่ มทุน
1.1 การลดทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 89,200,714 บาท
จากทุน จดทะเบีย นเดิม จานวน 259,250,000 บาท เป็ น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้น สามัญที่ย ังไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริษทั ฯ จานวน 89,200,714 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
1.2 การเพิม่ ทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 170,049,286 บาท เป็ น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
220,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวม 220,500,000 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะ ดังนี้
รวม

การเพิ่ มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

(ล้านบาท)

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

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

220,500,000
---

1.00
---

220,500,000.00
---

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน (Specific Objective)

จัดสรรให้แก่
Silom Road
Limited

จานวนหุ้น
175,950,000 หุน้

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
1.4000 บาท

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่า
หุ้น

หมายเหตุ

กาหนดการขาย โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ห ม า ย เ ห ตุ
ภายในวันที่ 31 ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ
ตุลาคม 2561
6. ข้อ 7. และข้อ 8.
ภายใต้เงื่อนไขการ

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่า
หุ้น

หมายเหตุ

ขออนุญาตตามข้อ
4. ด้านล่างนี้
นายวิโรจน์ ตัง้
เจตนาพร

19,550,000 หุน้

1.4000 บาท

กาหนดการขาย โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ห ม า ย เ ห ตุ
ภายในวันที่ 31 ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 4. ข้อ
ตุลาคม 2561
6. ข้อ 7. และข้อ 8.
ภายใต้เงื่อนไขการ
ขออนุญาตตามข้อ
4. ด้านล่างนี้

นางเตือนใจ ปุรนิ ท
ราภิบาล

25,000,000 หุน้

1.4000 บาท

กาหนดการขาย โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ห ม า ย เ ห ตุ
ภายในวันที่ 31 ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 5. ข้อ
ตุลาคม 2561
6. ข้อ 7. และข้อ 8.
ภายใต้เงื่อนไขการ
ขออนุญาตตามข้อ
4. ด้านล่างนี้

หมายเหตุ
1. การเสนอขายหุ้น ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากัด ตามที่ก าหนดไว้ใ นภาค 2 หมวดที่ 2 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัด (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ) โดยเป็ นการเสนอขายทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยกาหนด
ราคาเสนอขายตามราคาตลาด
2. ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) นี้จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้
ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อน
วันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยราคาที่
นามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ซึง่ ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ บริษทั ฯ
ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึง่ จะเท่ากับ 1.5526
บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ทัง้ นี ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
เรื่องการอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
3. Silom Road Limited เป็ น บริษทั ทีจ่ ากัดความรับผิดโดยหุน้ (company limited by shares) ทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็ นกรรมการของบริษทั ทัง้ นื้
บริษทั ดังกล่าวเป็ นบริษทั ย่อยทีม่ กี ารถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริษทั ใหญ่ในลาดับบนสุดคือ Argyle Street Management

Holding Limited (“ASMH”) ซึง่ เป็ นบริษทั โฮลดิง้ จัดตัง้ ขึน้ ใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนธุรกิจต่าง ๆ
ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ในส่วนของ
ประสบการณ์นนั ้ ASMH ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2545 และถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited
(“ASM”) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดาเนินการบริหารทรัพย์สนิ ให้กองทุน
ต่าง ๆ จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทวีปเอเซีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กยู้ มื หรือการถือครองทรัพย์สนิ (Property) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ASM มีสนิ ทรัพย์ทบ่ี ริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ASM มีประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจสื่อ
สิง่ พิมพ์และโฆษณา ซึง่ สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบกิจการอยู่ จึงถือว่า Silom Road Limited เป็ น
นักลงทุนประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุ น และ
เพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของ
สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ใน
ราคาเสนอขายทีม่ สี ว่ นลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1))
4. นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ ง
ทีป่ รึกษาอาวุโสของบริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ตาแหน่งประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการ
อิส ระของบริษัท หลัก ทรัพ ย์ ยูโอบี เคย์เ ฮีย น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ฟู้ ด
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ถือเป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ มฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ (โปรดพิจารณารายละเอียดใน
ข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของสารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่ สี ่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 1))
5. นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล นักลงทุนที่มคี วามสนใจลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มศี กั ยภาพและ
สามารถเจริญเติบโตได้ ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นผูถ้ อื หุน้ และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จากัดทีป่ ระกอบธุรกิจโรงแรมในภาคใต้
ซึง่ มีรายได้มนคง
ั ่ ณ สิน้ ปี 2560 มีสนิ ทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรม
รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ซึง่ เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่
และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง ทีจ่ ะช่วยเสริมสนับสนุ น และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ได้ (โปรด
พิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของสารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่ สี ว่ นลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคา
ตลาด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1))
6. ภายหลังการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) โดยถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.05
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จานวน 2 ท่าน ดังนัน้
Silom Road Limited จึงเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ถือเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ของบริษัทฯ สาหรับนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ถือหุ้นคิดเป็ น ร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และในการ
ร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึ่งรู้จกั กันจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงจะทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงทีม่ อี ยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่

จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็ น การกระทาการอัน มีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็ นการ
กระทาร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กาหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิ บตั กิ ารตามมาตรา 246 และ
มาตรา 247 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ซึง่ ส่งผลให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรในครัง้ นี้ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกันฯ”) ในการนี้ นาง
เตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ ดังนัน้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นางเตือนใจ
ปุรนิ ทราภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ แต่อย่างใด
7. หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จองซือ้ หุน้ จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จนเต็มจานวนจะส่งผลให้ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) นอกจากนี้ ในการร่วมกันซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึ่งรู้จกั กันจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(Business Relationship) จึงตกลงจะทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงทีม่ อี ยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงทีจ่ ะบริหารกิจการร่วมกัน
อันถือเป็ นการกระทาการอันมีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกัน ตามข้อ 2 (1)
ของประกาศ ทจ. 7/2552 ในการนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรจะต้องมีหน้าทีใ่ นการทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคาเสนอซือ้ ตามแบบ 247-4 และการดาเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป
อนึ่ง ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ของ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร นัน้ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1) บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อให้จดั สรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และ
2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จะต้องจองซือ้ และชาระราคาหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรสามัญเพิม่ ทุนจนเต็มจานวน กล่าวคือ จานวน 175,950,000 หุน้ และจานวน 19,550,000 หุน้ ตามลาดับ ซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ของบริษทั ฯ ตามลาดับ ซึง่ ทาให้การถือครองหุน้ ร่วมกัน
ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ในบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ.12/2554
8. หากกรณีราคาเสนอขายหุน้ ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ น้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทาการก่อนวันแรกทีท่ าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล บริษทั ฯ จะดาเนินการห้าม Silom Road Limited
นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล นาหุน้ ที่ได้รบั จากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด
ดังกล่าวทัง้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ ดังกล่าวเริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิม่ ทุนดังกล่าวทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนด

ระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล สามารถทยอยขาย
หุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ (Silent Period)
สาหรับการเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจากัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558
2.1.1

การดาเนินการของบริษทั ฯ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้
- ไม่มี –

3. กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุ้น/วิ สามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันและสถานทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 วันจันทร์ท่ี 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 9B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชันทาวเวอร์
่
เดิ ม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนต่อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
(ก) บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุน้ เพื่อเพิม่ สัดส่วนหุ้นที่ถอื โดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มี
จานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road
Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล
(ค) บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ให้เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันกรณีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร
(ง) บริษัทฯ จะต้อ งได้ร ับอนุ มตั ิการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ที่อ อกใหม่ ต่อ บุคคลในวงจากัด จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล
(จ) บริษทั ฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนอีกจานวน 220,500,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป รวมทัง้ จะขอ
อนุมตั ติ ่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รบั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุนและการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม

บริษทั ฯ จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิม่ ทุนมาใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิม่ สภาพ
คล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสาหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึง่ อาจจะมีในอนาคต
ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ จะส่งผลให้รายได้และผลกาไรของบริษทั ฯ มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ตามลาดับ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีความจาเป็ นในการใช้เงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เพื่อรองรับการขายตัวของธุรกิจ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ธุรกิจทีด่ าเนินงานภายใต้บริษทั ฯ โดยตรง ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายพ็อกเก็ตบุ๊ค ภายใต้ช่อื
สานักพิมพ์เนชันบุ
่ ๊ค เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เป็ น
จานวนเงิน 148.70 ล้านบาท
2. ธุรกิจทีด่ าเนินงานภายใต้บริษทั ย่อย ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.74 ซึง่ ได้แก่บริษทั เนชัน่ โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายหนังสือการ์ตูน ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
จานวน 30.00 ล้านบาท
3. ธุรกิจทีด่ าเนินงานภายใต้บริษทั ย่อย ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ซึง่ ได้แก่บริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย
จากัด ซึง่ ดาเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และข่าวสารและข้อมูลทางออนไลน์
ผ่านช่องทางเวบไซด์ (www.rabittoday.com) เฟสบุ๊ค (RabbitTodayOfficial) Instragram และทวิต
เตอร์ ใช้เป็ นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์จานวน 30 ล้านบาท ภายในปี 2562 และ
เป็ นเงินหมุนเวียนจานวน 100.00 ล้านบาท
ซึง่ เงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ จานวน 308,700,000 บาท จะนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ
การดาเนินธุรกิจข้างต้น รวมทัง้ ธุรกิจเกีย่ วเนื่องในอนาคตต่อไป จนถึงปี 2563
6. ประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดขี ้นึ ในอนาคต รวมทัง้ ยังเป็ นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดาเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจ
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาที่มสี ่วนลดให้แก่ Silom
Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ถือเป็ นวิธกี ารระดมทุนทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ และมีขนั ้ ตอนไม่ซบั ซ้อน ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสัน้
และได้จานวนเงินทุนตามทีต่ อ้ งการ อีกทัง้ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิ
บาล เป็ นผูล้ งทุนทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนทีช่ ดั เจน เข้าใจนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
หรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะใช้แหล่งเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ใดๆ เพราะไม่ตอ้ งการให้โครงสร้างหนี้ของบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากการเข้าลงทุนหรือการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ
7. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

8.1 บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิของแต่ละบริษทั ฯ
(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิ ติบุคคล สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ที่จาเป็ นและ
เหมาะสม
8.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญจะมีสิ ทธิรบั เงินปนั ผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุ ก
ประการนับจากวันทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ทีไ่ ด้ย่นื ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
แล้ว
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
- ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ ม
ทุน
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1) วันทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2561

17 สิงหาคม 2561

2) วันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date)

31 สิงหาคม 2561

3) วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561

8 ตุลาคม 2561

4) ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ

บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตราของบริษทั ฯ)

นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

นายวรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรณี การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road
Limited และนายวิ โรจน์ ตัง้ เจตนาพร
เนื่องด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครัง้ ที่
7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 หุน้ ซึง่ มีมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จานวน 175,950,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่า
246,330,000 บาท นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จานวน 19,550,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่า 27,370,000
บาท และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จานวน 25,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่า 35,000,000 บาท คิด
เป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 308,700,000 บาท และภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จะเข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในจานวนร้อยละ 45.05 5.01 และ 6.40 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว ตามลาดับ ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์
ตัง้ เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.4000 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาที่มี
ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึง่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ในการนี้ ภายหลังการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว และมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จานวน 2 ท่าน ดังนัน้ Silom Road
Limited จึงเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ถือเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของบริษทั ฯ สาหรับ
นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ถือหุ้นคิดเป็ น ร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และในการร่วมกันซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึ่งรู้จกั กันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business
Relationship) จึงตกลงทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงทีม่ อี ยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงทีจ่ ะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็ น การกระทา
การอันมีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกั น ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือ พฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น
และการปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ซึง่ ส่งผลให้การ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรในครัง้ นี้ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกันฯ”) โดยขนาดรายการนี้มมี ูลค่า
รายการสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการที่
เกีย่ วโยงกันอื่นใดกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงเดียวกัน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อน
วันทีม่ กี ารตกลงเข้าทารายการนี้ ดังนัน้ รายการนี้จงึ มีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ โดย
คานวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสาหรับ 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ รวมถึงจัดให้มกี ารอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใน
1
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การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ นางเตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ ดังนัน้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นาง
เตือนใจ ปุรนิ ทราภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ แต่อย่างใด
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษั ท อวานการ์ด แคปปิ ตอล จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ มีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยการตกลงเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ
การดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1) วันทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2561
2) วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561

17 สิงหาคม 2561
8 ตุลาคม 2561

3) วัน เวลา จองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้

กาหนดการขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

2) คูก่ รณี ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement):
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร จะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 175,950,000 หุน้ และ
จานวน 19,550,000 หุน้ ตามลาดับ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ:
ภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited จะ
เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในจานวนร้อยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบีย นช าระแล้ว และมีสิท ธิเ สนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ การแต่ ง ตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ จานวน 2 ท่าน จึงมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ตามประกาศ กจ. 17/2551
ดังนัน้ Silom Road Limited จึงเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผู้มีอ านาจควบคุ มของบริษัทฯ ถือเป็ นบุ คคลที่เกี่ยวโยงของ
บริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ สาหรับนายวิโรจน์ ตัง้
เจตนาพร ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
และในการร่ ว มกัน ซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ ของ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึ่งรู้จกั กันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงทีจ่ ะใช้
สิทธิออกเสียงทีม่ อี ยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงทีจ่ ะบริหารกิจการ
ร่วมกัน อันถือเป็ นการกระทาการอัน มีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของ
ประกาศ ทจ. 7/2552 ส่งผลให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพรในครัง้ นี้ เข้าข่าย
เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
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3) ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.4000
บาทโดยจะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน
175,950,000 หุน้ และ จานวน 19,550,000 หุน้ ตามลาดับ ถือเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาทีม่ ี
ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 (โปรดพิจารณารายละเอียดใน
สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ในราคาเสนอขายทีม่ สี ว่ นลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1))
4) วัตถุประสงค์การทารายการ
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนมาใช้เพื่อเป็ นเงิน ทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสาหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึง่ อาจจะมีในอนาคต ซึง่
ท้ายทีส่ ดุ จะส่งผลให้รายได้และผลกาไรของบริษทั ฯ มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ตามลาดับ
5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
5.1) รายการเกีย่ วโยงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีม่ กี ารตกลงเข้าทารายการซึง่ เกิดจาก Silom Road
Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร
- ไม่มี 5.2) ขนาดรายการเกีย่ วโยงทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าทารายการ
ขนาดรายการนี้มมี ลู ค่ารายการสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษทั ฯ
6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทารายการในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันประเภทรายการทีเ่ กี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากเป็ นการเข้าทารายการกับนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในอนาคตตามทีก่ าหนดในประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ และในการร่วมกันซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร ซึ่ง รู้จกั กันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงทีม่ อี ยู่ไปในทางเดียวกันและตกลง
ทีจ่ ะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็ น การกระทาการอัน มีลกั ษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ น
การกระทาร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ. 7/2552 เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวตาม
ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ แล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ฯ โดยคานวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสาหรับ 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
และได้แต่งตัง้ บริษทั อวานการ์ด แคปปิ ตอล จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการ
เข้าทารายการ รวมถึงจะจัดให้มกี ารอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยมีมติอนุ มตั ิ
ด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ข องจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ในการนี้ ภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใน
จานวนร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วและมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของ
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บริษทั ฯ จานวน 2 ท่าน จึงมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ตามประกาศ กจ.
17/2551 สาหรับรายชื่อบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่ได้รบั ข้อมูลซึ่ง
หากมีความคืบหน้ าหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ เป็ นประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทัวไปทราบผ่
่
านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
7) รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
- ไม่มี 8) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
การเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement) มีผลกระทบดังนี้
1. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ทีร่ อ้ ยละ 5.55
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ทีร่ อ้ ยละ 56.46
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในข้อ. 3 ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเพิม่ ทุนหรือจัดสรรหุน้
เพิม่ ทุนให้บุคคลในวงจากัดของสารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจากัด(Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่ สี ่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1)
9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการออกและ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เพื่อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ดัง กล่ า วข้า งต้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุ มตั ใิ ห้บริษัทฯ
เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น โดยมีส่ ว นลดร้อ ยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร โดยมีความเห็นว่าการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถอื หุน้
10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ข้างต้น (เป็ นเอกฉันท์) และไม่มี
กรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4

