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 17 สงิหาคม 2561 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด 

 2. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

 3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกนักรณีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ  ให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนา
พร 

คณะกรรมการบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่7/2561 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี ่17 สงิหาคม 2561 ไดม้มีตสิ าคญั ดงันี้ 

1. อนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 10 เรื่องการออกหุน้และการโอนหุน้ ขอ้ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และขอ้ 36 เรื่อง
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกบั (1) เพื่อเพิ่มสดัส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวเพื่อรองรบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) จากจ านวนรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 35 เป็นไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด (2) ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชุมผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ก าหนดใหม้กีารจดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ และใหม้ผีลเช่นเดยีวกบัการ
ประชุมตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย โดยการประชุมนัน้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ี่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา และ (3) การแกไ้ขพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม) มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ
เกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ ให้บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เติมถ้อยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่นายทะเบยีน ตลอดจนมอี านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวขอ้ง
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบยีนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วง 

2. อนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัทฯ จ านวน 89,200,714 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286  
บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัจ านวน 89,200,714 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท ซึง่หุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่ 1 ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิ และเพื่อรองรบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้น
สามญัของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงาน ครัง้ที ่1 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
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3. อนุมตัใิห้น าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ เพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
220,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบก าหนด
วตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  รวมทัง้
เพื่อเพิม่สภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และใชเ้งนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการ
ต่างๆ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 (แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)) 

4. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุน้ คดิเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
45.05 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

2. นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุน้ คดิเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
5.01 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ และ 

3. นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จ านวน 25,000,000 หุน้ คดิเป็นมลูค่า 35,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
6.40 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

ซึง่ทัง้หมดเป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพ
ในการลงทุนไดจ้รงิ ทีจ่ะช่วยเสรมิสนบัสนุน และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจะมสีว่นลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด  

“ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 ถงึ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มี
มตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยราคาทีน่ ามาถวั
เฉลีย่ดงักล่าวต้องใชร้าคาเฉลีย่ของการซื้อขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ซึง่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น
บรษิทัฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั คอืระหว่างวนัที ่24 กรกฎาคม 2561 ถงึ 16 สงิหาคม 2561 
ซึง่จะเท่ากบั 1.5526 บาท (ขอ้มลูจาก SETTRADE ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์     
ตัง้เจตนาพรเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศ
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รายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) จึงจ าเป็นต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการที่   
เกี่ยวโยงกนัโดยมมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มสี่วนได้เสยี ตามที่ปรากฏใน
วาระที ่8 เรื่องการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ของการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่1/2561 อกีดว้ย 

 ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 (สารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้
สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Silom Road Limited 
และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร) 

ในการนี้ นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จงึไม่ใช่การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัฯ แต่อย่างใด  

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอื ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร มอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
เช่น 

(1)  การก าหนดขอ้ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
เช่น การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น และ
เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ 
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ  

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 (สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่สี่วนลดไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของราคาตลาด)  

5. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้
เจตนาพร ที่ราคาหุน้ละ 1.4000  บาท ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สี่วนลดไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
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ทัง้นี้ เนื่องจากภายหลงัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ  จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมสีถานะเป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย์ (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ และมสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จ านวน  2  ท่าน 
ดงันัน้ Silom Road Limited จงึเป็นนิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ถอื
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษิทัฯ ส าหรบันายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.01 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ และในการร่วมกนัซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ของ Silom Road Limited และ
นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร มกีารกระท าการอนัมลีกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการ
กระท าร่วมกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะ
ความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น และการปฏบิตักิารตามมาตรา 
246 และมาตรา 247 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ส่งผลใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพรในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ โดยขนาดรายการนี้มมีูลค่ารายการสูงสุดคดิเป็นร้อยละ 236.05 ของ
มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) ของบรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใด
กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงเดยีวกนั หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดอืน
ก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการนี้ ดงันัน้ รายการนี้จงึมขีนาดมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบการเงนิรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรบั 6 เดอืนสิน้สุด ณ 
วนัที ่ 30 มถุินายน 2561 ของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเพื่อให้ความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ
รวมถึงจดัให้มกีารอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยมมีติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 (สารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้
สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Silom Road Limited 
และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร) 

6. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 
เพื่อรองรบัการประมลูงานกบัหน่วยงานราชการซึง่จะก าหนดคุณสมบตัติามวตัถุประสงคข์องบรษิทั การ
รบังาน และเพื่อเป็นช่องทางในการสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ รายละเอยีดวตัถุประสงค์อกีจ านวน 9 ขอ้ มี
ขอ้ความดงันี้ 

ข้อท่ี ข้อความท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
26 ประกอบกิจการรบัเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านงานประชาสมัพันธ์   การจัด

กจิกรรม Event  สื่อสิง่พมิพ ์ TV  วทิยุ online  การจดัประชุมและสมัมนา  ผลติสาร
คด/ีสกู๊ปขา่ว 

27 ประกอบกจิการ  การรบัจ้าง  วางแผน  การตลาดและการประชาสมัพนัธใ์ห้กบัสนิค้า  
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รา้นคา้  บุคคล  องคก์รหน่วยงานราชการ  ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัรวมถงึการน าบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง

ในสงัคม  เช่น  นกัรอ้ง  นกัแสดง  มาร่วมงานเพื่อประชาสมัพนัธ ์

28 
 

ประกอบกจิการรบัจดังานอเีวน้ (Event) ต่าง ๆ รบัจา้งออกแบบและจดัสรา้งงานเปิดตวั

ผลติภณัฑต่์าง ๆ จดังานแถลงข่าว  การแสดงนิทรรศการ  บูธแสดงสินคา้ แฟชัน่โชว ์ 

งานดา้นประชาสมัพนัธ ์ งานประชุม  อบรม  สมัมนา  งานเลีย้งต่าง ๆ ทัง้ในและนอก

สถานที ่ จดัระบบแสง  ส ี เสยีง  จดัรายการบนัเทงิต่าง ๆ 

29 ประกอบกจิการรบัจา้งท าของ  ซือ้มาขายไป  สนิคา้อุปโภค  บรโิภค  ของช าร่วย 

30 ประกอบกิจการออกแบบจดัท าผลติสื่อวทิยุโทรทศัน์ สื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สื่อ

อเิล็คทรอนิกส ์อินเตอร์เน็ต แบบบูธสนิค้า ร้านค้า และสื่อสิง่พิมพ์อื่นที่เกี่ยวขอ้งทุก

ประเภทในรูปแบบต่างๆ ออกแบบและท าเวบ็ไซต์ แอพพลิเคชัน่ ให้เช่าอุปกรณ์ไฟ 

อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายท าละครและภาพยนต์ ผลติรายการโทรทศัน์ รบับนัทกึเทป

และถ่ายวดีโีอนอกสถานที ่ผลติโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิยุ ผลติวดีทีศัน์ ใหเ้ช่าหอ้ง

อดัเสยีง หอ้งซอ้มดนตรแีละผลติเพลง ใหเ้ช่าอุปกรณ์และตดัต่อ ออกแบบ จดัท า ผลติ

และจ าหน่ายซดี ีภาพยนต ์รายการโทรทศัน์ หนงัสอื หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร 

31 ประกอบกิจการออกแบบผลิต สื่อมัลติมีเดีย พรีเซนเทชัน่ (Presentation) สื่อ

อเิลค็ทรอนิกส ์อนิเตอร์เน็ต เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล 

นิตบิุคคล สว่นราชการและองคก์รของรฐั 

32 ประกอบกจิการ ตวัแทนโฆษณา สื่อดจิติอล รบังานโฆษณา สิง่พมิพ์ ป้ายโฆษณา สื่อ

วทิยุ โทรทศัน์ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ งานระบบสารสนเทศ 

33 ประกอบกจิการ รบังานวทิยากร บรรยายตามงาน จดัอบรม รบับรกิารทีป่รกึษา 

34 ประกอบกจิการบรกิารจดัหาบุคคลากรดา้นงานบนัเทงิงานแสดงต่างๆ 

ส าหรบัการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 3. เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 

จากเดิม:   

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 25 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ” 

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น:   

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 34 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ” 

ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหด้ าเนินการจดทะเบยีนการแกไ้ขเพิม่เตมิ
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 
ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่
นายทะเบยีน ตลอดจนมอี านาจในการด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นหรอืเกีย่วขอ้งเพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบยีนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วง 
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7. อนุมัติการแต่งตัง้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดท า
ความเหน็ส าหรบัการเขา้ท ารายการการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนาย
วโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ 

8. อนุมตักิ าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัจนัทรท์ี ่8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ 
หอ้งประชุม 11B อาคารอนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ (อาคารเนชัน่ทาวเวอร ์เดมิ)  ถนนบางนา -ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัมอี านาจใน
การพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วนั เวลา และสถานที่ส าหรบัการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่
1/2561 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยมี
ระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 
เมษายน 2561 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 10 เรื่องการออกหุ้น
และการโอนหุ้น ขอ้ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และขอ้ 36 เรื่องการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ แบบก าหนดวตัถุประสงค ์
(Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
170,049,286 บาท เป็น 390,549,286  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
220,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบ
ก าหนดวตัถุประสงค ์(Specific Objective) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) มลูค่าทีต่ราไว ้1 บาทต่อหุน้  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร  

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และการแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ 

วาระที ่10  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

9. อนุมัติการก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
(Record Date) ในวนัศุกรท์ี ่31 สงิหาคม 2561 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

   ขอแสดงความนบัถอื 
        
        
          นายพนา จนัทรวโิรจน์  
         ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ในราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่
7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 17 สงิหาคม 2561 มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบก าหนด
วตัถุประสงค ์(Specific Objective) จ านวน 220,500,000 หุน้ ซึง่มมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมลูค่า 
246,330,000 บาท นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมูลค่า 27,370,000 
บาท และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จ านวน 25,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมลูค่า 35,000,000  บาท คดิ
เป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 308,700,000 บาท และภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวโิรจน์       
ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในจ านวนรอ้ยละ 45.05 5.01 และ 6.40 ของทุน
จดทะเบยีนช าระแล้ว ตามล าดบั ทัง้นี้ การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์     
ตัง้เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิทราภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถอืเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในราคาที่มี
สว่นลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ซึง่ไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์                
ตัง้เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล”) 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล 
ดงักล่าวจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุ้นที่มสี่วนได้เสยี นอกจากนี้ การเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพรเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ฯ”) จงึจ าเป็นต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วน
ไดเ้สยี ตามทีป่รากฏในวาระที ่8 เรื่องการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ของการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่  1/2561 อกีดว้ย 
(โปรดพจิารณารายละเอยีดในขอ้ 1.1 รายละเอยีดของการเสนอขาย) 

 นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล แลว้ บรษิทัฯ จะต้อง (ก) ไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที ่1/2561 ใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 10 เรื่องการออกหุน้และการโอนหุน้เพื่อเพิม่
สดัสว่นหุน้ทีถ่อืโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งใหม้จี านวนรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด (ข) 
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2561 ใหเ้ขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และ (ค) ไดร้บัอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภิ
บาล 
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 อนึ่ง หาก Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จองซือ้หุน้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จนเตม็จ านวนจะสง่ผลให ้Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร 
ถอืครองหุ้นของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรอืขา้มผ่านจุดทีต่้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์
เพื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) นอกจากนี้ ในการร่วมกนัซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ของ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร มกีารกระท าการอนัมลีกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้
ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพันธ์
หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น และการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ในการนี้ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จะต้องมหีน้าทีใ่นการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป  

 ทัง้นี้ ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มดีงัต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ และการ
ก าหนดราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 

ก)  บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 220,500,000 หุน้ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ Silom Road Limited ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 246,330,000 บาท 
ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สีว่นลดใหแ้ก่ Silom Road Limited ทีร่าคาหุน้ละ 1.4000 บาท ถอืเป็น
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในราคาที่มสี่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 และภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน
จ านวนรอ้ยละ 45.05 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ซึง่ Silom Road Limited ช าระราคาหุน้ทีเ่สนอขายภายในวนัที ่31 
ตุลาคม 2561 

Silom Road Limited เป็น company limited by shares ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน The British Virgin Islands (BVI) และ
มนีาย Peh Pit Tat สญัชาตมิาเลเซยี เป็นกรรมการของบรษิทั ถอืเป็นนักลงทุนประเภทนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิ
มัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ ทีจ่ะช่วยเสรมิสนบัสนุน และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้
เนื่องจาก บรษิัทดงักล่าวเป็นบรษิัทย่อยที่มกีารถอืหุน้ร้อยละ 100 โดยบรษิัทใหญ่ในล าดบับนสุดคอื Argyle Street 
Management Holding Limited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบรษิัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกจิต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย 
ประกอบดว้ย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ซึง่แสดงตามโครงสรา้งการถอืหุน้
ดงัต่อไปนี้  
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ในส่วนของประสบการณ์นัน้ ASMH ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2545 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street 
Management Limited (ASM) ซึง่เป็นบรษิทัรบับรหิารทรพัยส์นิใหก้องทุนต่าง ๆ   โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวปีเอเซยี 
โดยมกีารลงทุนในหลากหลายธุรกจิและในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงนิ การให้กูย้มื หรอืการถือ
ครองทรพัยส์นิ (Property) โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 ASM มสีนิทรพัยท์ีบ่รหิารอยู่ประมาณ 1,400 ลา้น
เหรยีญสหรฐั  

ส าหรบัประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสื่อสิง่พมิพแ์ละโฆษณา ซึง่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิทีบ่รษิทัฯ
ประกอบกจิการอยู่ อาท ิ 

 การลงทุนในธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในบรษิทั MNC Group ประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิ
โทรทศัน์ (Free-to-air TV) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอนิโดนีเซยี โดยมสีถานีจ านวน 4 จาก 11 สถานี ใน
มลูค่าการลงทุนประมาณ 500 ลา้นเหรยีญสหรฐั   

 เป็นพนัธมติรในการลงทุน (Strategic Equity Investor) ในบรษิทั Visi Media Asia (VIVA) ซึง่เป็นบรษิทั
ทีด่ าเนินธุรกจิโทรทศัน์ (Free-to-air TV) รายใหญ่อกีรายในประเทศอนิโดนีเซยี 

 ลงทุนในบรษิทั EHS ซึง่เป็นบรษิทั Home Shopping รายใหญ่ทีม่เีครอืข่ายการใหบ้รกิารในหลายหลาย
ช่องทางการตดิต่อและสื่อสาร (Platform) ซึง่มสีมาชกิมากกว่า 3 ลา้นคนในประเทศไต้หวนั  ในมูลค่า
การลงทุนประมาณ 20 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เป็นพนัธมติรในการลงทุน (Strategic Investor) ในบรษิทั Eastern Multimedia ซึง่เป็นบรษิทัประกอบ
กจิการเคเบลิทวีทีีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไตห้วนั ซึง่ต่อมาไดข้ายเงนิลงทุนใหแ้ก่ Carlyle Group ในปี พ.ศ. 
2549 
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นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุด (Ultimate 
Shareholders) ซึง่ประกอบดว้ย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ยงัเป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกจิ เช่น  

Mr. V-Nee Yeh ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ASM  จบการศกึษาปรญิญาเอกจาก 
Columbia University’s School of Law  ประเทศสหรฐัอเมรกิา มปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารและจดัการ
โดยเคยด ารงต าแหน่งกรรมการใน Next Media Limited ซึ่งเป็นบรษิัทที่ด าเนินธุรกจิหนังสอืพมิพแ์ละ
นิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง และยงัมปีระสบการณ์ในดา้นการเงนิและการลงทุนในหลากหลายบรษิทั 
อาท ิLazard Frères (New York) และ Value Partners Limited ซึง่เป็นหนึ่งในกองทุนประเภท Non-Japan 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปจัจุบนั Mr. V-Nee Yeh ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ
กติตมิศกัดิใ์นบรษิทัดงักล่าวอกีดว้ย  นอกจากประสบการณ์ในดา้นการบรหิารธุรกจิแลว้ Mr. V-Nee Yeh ยงั
เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานภาครฐั อาท ิกรรมการบรหิารของรฐับาลฮ่องกง (Executive Council of the 
Hong Kong Government) กรรมการใน Hong Kong Stock Exchange   

Mr. Kin Chan ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนของ ASM จบการศกึษาปรญิญา
ตรใีนดา้นบรหิารจาก Princeton University ประเทศสหรฐัอเมรกิา และปรญิญาโทดา้นบรหิารจาก Wharton 
School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปจัจุบนั Mr. Kin Chan ยงัด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการใน TIH Limited และเป็นกรรมการใน OUE Limited ซึง่ทัง้สองบรษิทัเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์  นอกจากนี้ ยงัเป็นกรรมการอสิระใน Mount Gibson Iron Limited 
ซึ่งเป็นบรษิัทท าเหมอืงแร่และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ออสเตรเลยี และเป็นกรรมการใน 
Citic Resources Holdings Limited ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกงอกีดว้ย 

Ms. Angie Yick Yee Li ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารของ ASM จบการศกึษาปรญิญาตรี
ในดา้นบรหิารและศลิปศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั California at Berkeley ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยไดร้บั
ทุนการศกึษาของ Sir Edward Youde Memorial Fund Scholarship จากรฐับาลฮ่องกง  นอกจากนี้ Ms. 
Angie Yick Yee Li ยงัจบการศกึษาปรญิญาโทดา้นเศรษฐศาสตรจ์าก Columbia University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และ Executive MBA จากมหาวทิยาลยัปกักิง่  ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี นอกจากการ
ด ารงต าแหน่งใน ASM แลว้ Ms. Angie Yick Yee Li ยงัเป็นกรรมการในบรษิทั TIH Limited ซึง่เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์  

 
ข)  บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 19,550,000  หุน้ซึง่มมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 27,370,000 บาท 
ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สีว่นลดใหแ้ก่ นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ทีร่าคาหุน้ละ 1.4000 บาท ถอื
เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สี่วนลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 และภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคราวนี้ นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน
จ านวนรอ้ยละ 5.01 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ซึง่ นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ช าระราคาหุน้ทีเ่สนอขายภายในวนัที ่
31 ตุลาคม 2561 

นายวิโรจน์ ตัง้เจตนา จบปรญิญาตรสีาขาการเงนิ จากประเทศออสเตรเลยี ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งทีป่รกึษา
ของ ASM Asia Recovery Fund ต าแหน่งทีป่รกึษาอาวุโสของบรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการอสิระของบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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และกรรมการอสิระของบรษิทั ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ฐีานะทางการเงนิ
มัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ ทีจ่ะช่วยเสรมิสนบัสนุน และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

 ค)  บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 25,000,000 หุน้ซึง่มมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 35,000,000 บาท 
ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สี่วนลดใหแ้ก่ นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ทีร่าคาหุน้ละ 1.4000 บาท 
ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สีว่นลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 และภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคราวนี้ นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จะเขา้มาเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ 
ในจ านวนรอ้ยละ 6.40 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ซึง่ นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ช าระราคาหุ้นทีเ่สนอขายภายใน
วนัที ่31 ตุลาคม 2561 

 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถ
เจรญิเติบโตได ้ซึง่ปจัจุบนัเป็นผูถ้ือหุ้นและกรรมการผู้จดัการของบรษิทัจ ากดัทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรมในภาคใต้ซึง่มี
รายไดม้ัน่คง ณ สิน้ปี 2560 มสีนิทรพัยร์วมประมาณ 44 ลา้นบาท และมปีระสบการณ์ในการบรหิารกจิการโรงแรม
รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง 
และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ ทีจ่ะช่วยเสรมิสนบัสนุน และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้่านักลงทุนที่จะเขา้มาซื้อหุ้นเพิม่ทุนในครัง้นี้ ลว้นแต่มปีระสบการณ์ในหลากหลายธุรกจิ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ธุรกจิสือ่สิง่พมิพ ์สือ่โฆษณา และสือ่โทรทศัน์ ซึง่เป็นธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบัธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิการอยู่ใน
ปจัจบุนั  นอกจากประสบการณ์ในดา้นธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ นกัลงทุนกลุ่มดงักล่าวยงัมคีวามรูแ้ละความสามารถในการ
บรหิารและการลงทุนมาเป็นระยะเวลานาน ทัง้บรษิทัจ ากดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย 
ฮ่องกง สงิคโ์ปร ์และออสเตรเลยี  ซึง่จะเหน็ไดว้่าการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่นักลงทุนครัง้นี้ นอกเหนือจากทีบ่รษิทั
ฯ จะไดเ้งนิจากการเพิม่ทุนเพื่อน ามาใชใ้นการขยายธุรกจิและลงทุนแลว้  บรษิทัฯ จะไดก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ทีม่ปีระสบการณ์
และความสามารถเพื่อช่วยก าหนดนโยบาย การบรหิาร และการจดัการใหด้แีละมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้จากเดมิอกีดว้ย 
 
 ในการนี้ ภายหลงัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road 
Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถอืหุน้คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.05 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ และมสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
จ านวน  2  ท่าน ดงันัน้ Silom Road Limited จงึเป็นนิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
ถอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษิทัฯ ส าหรบันายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.01 ของทุนจดทะเบยีน
ช าระแลว้ และในการร่วมกนัซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ของ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร 
มกีารกระท าการอนัมีลกัษณะความสมัพนัธ์หรอืพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกัน ตามประกาศ ทจ. 
7/2552 ซึง่ส่งผลใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพรในครัง้นี้ 
เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏบิตัิการของบริษทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) โดยขนาดรายการนี้มมีูลค่ารายการสูงสุดคดิเป็นรอ้ยละ 236.05 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธ ิ (NTA) ของบรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงเดยีวกนั 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการนี้ ดงันัน้ 
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รายการนี้จงึมขีนาดมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบการเงนิรวม
สอบทานระหว่างกาลส าหรบั 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 ของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศ
เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการรวมถึงจดัให้มีการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยมมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุ้นทีม่สี่วนได้เสีย โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติม
สารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ไดแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 
 
ในการนี้ นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จงึไม่ใช่การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ แต่อย่างใด  

1.2  การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม ่

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนพจิารณาจากราคาซื้อขายถวัเฉลีย่น ้าหนักของหุน้ของบรษิัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้สนอวาระต่อประชมุวสิามญัผูถ้อื
หุน้ครัง้ที ่1/2561 เพื่อขออนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร 
และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล โดยมสีว่นลดรอ้ยละ 9.83 ของราคาตลาดดงักล่าวซึง่มคีวามเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะไดร้บัจากการน าเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนไปใช้ส าหรบัการหมุนเวยีน
ภายในกจิการ เพื่อเพิม่สภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถึงการใช้เงนิทุนส าหรบัลงทุนใน
โครงการต่างๆ ซึง่ทา้ยทีส่ดุจะสง่ผลใหร้ายไดแ้ละผลก าไรของบรษิทัฯ มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ตามล าดบั 

ทัง้นี้ ส าหรบักรณีหากราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่น ้าหนักของหุน้ของบรษิทั
ฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 ถงึ 15 วนัท าการก่อนวนัแรกทีท่ าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ Silom Road 
Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล บรษิทัฯ จะด าเนินการหา้ม Silom Road Limited 
นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพรและนางเตือนใจ ปุรนิทราภิบาล น าหุ้นที่ได้รบัจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั
ดงักล่าวทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้ดงักล่าวเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นในส่วนเพิม่ทุนดงักล่าวท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดอืน Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล สามารถทยอยขาย
หุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ประกอบกบัหนงัสอืเวยีนของเรื่องการก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) 
ส าหรบัการเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากดั ฉบบัลงวนัที ่29 เมษายน 2558 

1.3  การก าหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่น ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ  ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 15 วนัท าการตดิต่อกนั
ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่1/2561 เพื่อขออนุมตักิารเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร คอืระหว่างวนัที ่24 กรกฎาคม 2561 
ถงึ 16 สงิหาคม 2561  ซึง่จะเท่ากบั 1.5526 บาท (ขอ้มูลจาก SETTRADE ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) โดยราคาทีน่ ามา
ถวัเฉลีย่ดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่ามเีหตุ
อนัควรเมื่อพจิารณาถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมสี่วนลด
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ได ้แต่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามทีค่ านวณไดข้า้งต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ตอ้งพจิารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ดว้ย ตามประกาศ ทจ. 72/2558 

1.4  แผนการเสนอขาย 

ก าหนดการขายภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 หลงัจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมตัิให้แก้ไข
เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 10 เรื่องการออกหุน้และการโอนหุน้เพื่อเพิม่สดัส่วนหุน้ทีถ่อืโดยคนต่างดา้วในขณะ
ใดขณะหนึ่งใหม้จี านวนรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล และอนุมตัจิากทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ใหเ้ขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ 
Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร รวมทัง้ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัขอ้ 
10 ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

 บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนมาใชเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ เพื่อเพิม่สภาพคล่องและรองรบั
การขยายธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการใชเ้งนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึง่อาจจะมใีนอนาคต ซึง่ทา้ยทีสุ่ดจะ
สง่ผลใหร้ายไดแ้ละผลก าไรของบรษิทัฯ มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ตามล าดบั  

 
2.2 รายละเอียดของโครงการท่ีบริษทัฯ และ/หรอืบริษทัย่อยจะน าเงินท่ีได้รบัจากการเพ่ิมทุนไปใช้ในโครงการ 

 ปจัจุบนั บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อรองรบัการ
ขายตวัของธุรกจิ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ธุรกจิทีด่ าเนินงานภายใต้บรษิัทฯ โดยตรง ซึ่งด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายพอ็กเกต็บุ๊ค ภายใต้ชื่อส านักพมิพ์
เนชัน่บุ๊ค   

2. ธุรกจิที่ด าเนินงานภายใต้บรษิัทย่อย ที่บรษิทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บรษิัท เนชัน่  โกลบอล เอด็ดูเท
นเมนท ์จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายหนงัสอืการต์ูน 

3. ธุรกจิที่ด าเนินงานภายใต้บรษิัทย่อย ที่บรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บรษิัท วนัเวลิ์ด มเีดยี จ ากดั ซึ่ง
ด าเนินหนังสอืพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และข่าวสารและข้อมูลทางออนไลน์ ผ่านช่องทางเวบไซด ์
(www.rabittoday.com) เฟสบุ๊ค (RabbitTodayOfficial) Instragram และทวติเตอร ์ 

 ซึง่เงนิที่ได้จากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ จ านวน 308,700,000 บาท จะน าไปใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการด าเนิน
ธุรกจิขา้งตน้ รวมทัง้ธุรกจิเกีย่วเน่ืองในอนาคตต่อไป 

3. ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพ่ิมทุนหรอืจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้บุคคลในวงจ ากดั 

การเสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้จะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

3.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
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=             ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย      
                                  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=                          1.5526 –  1.4664 
               1.5526 
= รอ้ยละ  5.55  

 
3.2  การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=           จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้ *  
 จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี้* 

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

= รอ้ยละ  56.46 

3.3  การลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) 

=  Earning per Shares ก่อนเสนอขาย - Earning per Shares หลงัเสนอขาย  
Earning per Shares ก่อนเสนอขาย  

= ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากผลประกอบการของบรษิทัฯมผีลขาดทุน 
 
ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะได้รบัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาที่มสี่วนลดใหแ้ก่ Silom 
Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาลกบัผลกระทบต่อราคาหุน้หรอืสทิธอิอกเสยีง
ของผู้ถือหุ้นหรอืก าไรต่อหุ้นตามรายละเอยีดข้างต้น คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สีว่นลดใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล 
ใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ หรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ เนื่องจาก Silom 
Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล เป็นผูล้งทุนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
ดา้นสือ่สิง่พมิพแ์ละโฆษณาซึง่เป็นธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัประกอบกจิการอยู่ รวมทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์ในหลากหลาย
ธุรกจิในหลากหลายบรษิัท ซึ่งจะช่วยให้บรษิัทฯ สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม รวมทัง้การบรหิารและการ
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และบรษิทัฯ จะมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการลงทุนในธุรกจิส านักพมิพโ์ดยผลติและ
จ าหน่ายสิง่พมิพ์ประเภทพอ็คเกต็บุ๊คส์ และสิง่พมิพแ์จกฟร ีธุรกจิดจิทิลัในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเวบ็ไซต ์
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และอุปกรณ์ดจิทิลัอื่น ๆ ซึง่จะสามารถสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดใ้นอนาคตไดอ้กีดว้ย 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรือ่งต่างๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 73/2558 เรือ่ง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 

4.1 ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ Silom 
Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 
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ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาที่มสี่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์       
ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ทีร่าคา 1.4000 ต่อหุน้นัน้ เป็นราคาดงักล่าวเกดิจากการตกลงกนัระหว่าง
บรษิทัฯ และ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร โดยอา้งองิจากราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่น ้าหนักของหุน้
ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อที่
ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิัทฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนโดยมสี่วนลดร้อยละ 9.83 
ของราคาตลาด ซึง่บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าราคาทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 9.83 ของราคาตลาดเป็นราคาทีม่คีวามเหมาะสมแลว้ 
เน่ืองจากการระดมทุนในครัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องมีเงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการลงทุนในธุรกจิส านักพมิพ์
โดยผลติและจ าหน่ายสิง่พมิพป์ระเภทพอ็คเกต็บุ๊คส ์และสิง่พมิพแ์จกฟร ีธุรกจิดจิทิลัในการใหบ้รกิารเนื้อหาต่าง ๆ บน
เวบ็ไซต ์โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และอุปกรณ์ดจิทิลัอื่น ๆ ซึง่จะสามารถสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต 

4.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ 
Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 

บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 
หุน้ นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุน้ และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จ านวน 25,000,000 หุน้ โดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบฐานะทางการเงนิทีไ่ดเ้ปิดเผยของ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร 
และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล แลว้ มคีวามเหน็ว่า Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ  
ปุรนิทราภบิาล มเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และมฐีานะทางการเงนิมัน่คง 

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ที่
จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ในอนาคต รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนที่
จะใชร้องรบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และแหล่งเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกั
ของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิ
ในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

เมื่อคณะกรรมการของบรษิัทฯ พจิารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการ
บรษิทัฯ จงึมมีมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนโดยมสี่วนลดรอ้ยละ 9.83 ของราคาตลาดใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Silom Road 
Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล โดยมคีวามเหน็ว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

4.3   ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินได้จากการเสนอขายหุ้น
ไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดท่ีต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนาง
เตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล เน่ืองจาก บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใชเ้งนิทุนเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้เพื่อเสรมิสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่จะสรา้ง
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การเพิม่ทุนโดยวธิกีารอื่นอาจท าใหบ้รษิทัฯ ระดมทุนไดล่้าชา้และไม่ไดจ้ านวนเงนิทุนตามที่
ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ ได้ ทัง้นี้ บรษิัทฯ เหน็ว่าการ
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ระดมทุนโดยการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาที่มสี่วนลดใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และ
นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ถอืเป็นวธิกีารระดมทุนทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนัของบรษิทัฯ และมขี ัน้ตอนไม่
ซบัซอ้น ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้และไดจ้ านวนเงนิทุนตามทีต่้องการ อกีทัง้ Silom 
Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล เป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มใน
ดา้นเงนิลงทุนที่ชดัเจน เขา้ใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของบรษิัทฯ  และสามารถตอบสนองต่อแผนการ
ระดมทุนของบรษิทัฯ ได ้ 

อย่างไรกด็ ีกรณีหากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์          
ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภิบาลได ้บรษิทัฯ อาจต้องพจิารณาการหาแหล่งเงนิทุนประเภทอื่น เช่น การ
กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิซึง่อาจก่อใหเ้กดิตน้ทุนทางการเงนิต่อบรษิทัฯ และมผีลกระทบต่อสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนของ
บริษัทฯ ส าหรบัการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) บรษิทัฯ คงไม่พจิารณาแนวทางดงักล่าว เนื่องจากการเพิม่ทุนดว้นวธิกีารดงักล่าวมคีวามไม่แน่นอน
ว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัการสนบัสนุนจากผูถ้อืหุน้เดมิมากน้อยเพยีงใด และผูถ้อืหุน้เดมิอาจจะไม่พรอ้มทีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทุน
ทัง้จ านวน 

4.4  ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ  อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

 คณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาแลว้และมคีวามเหน็ว่า การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ครัง้นี้จะท าให้บรษิัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ และมี
เงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อจะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ อกีทัง้
ยงัเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อเพิม่ขดีความสามารถของบรษิทัฯ ในการรองรบัการขยายธุรกจิ
หลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาวได้ 

5. ค ารบัรองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้แลว้ อย่างไรกด็ ีหากในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวเกดิ
ความเสยีหายแก่บรษิัทฯ  ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทฯ ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการ
ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งได้ประโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้ือหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ฟ้องเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิม่เตมิ) ได ้นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้
เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล และมคีวามเหน็ว่า Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนาง
เตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล เป็นผูม้ศีกัยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบรษิทัฯ ไดจ้รงิ 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

       
 นายพนา จนัทรวโิรจน์  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

ขา้พเจ้า บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 
เกีย่วกบัการลดทุน การเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและเพ่ิมทุน 

1.1 การลดทุน 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 89,200,714  บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 89,200,714 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

1.2 การเพิม่ทุน 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิกีย่วกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน  
220,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม  220,500,000 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะ ดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(ล้านบาท) 

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

หุน้สามญั 

หุน้บุรมิสทิธ ิ

220,500,000  

--- 

1.00 

--- 

220,500,000.00  

--- 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน (Specific Objective) 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหต ุ

Silom Road 
Limited 

175,950,000 หุน้ 1.4000 บาท ก าหนดการขาย
ภายในวนัที ่31 
ตุลาคม 2561 

ภายใตเ้งื่อนไขการ

โป ร ดพิ จ า รณาหม าย เห ตุ
ดา้นล่างขอ้ 1. ขอ้ 2. ขอ้ 3. ขอ้ 
6. ขอ้ 7. และขอ้ 8.  



จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหต ุ

ขออนุญาตตามขอ้ 
4. ดา้นล่างนี้ 

นายวโิรจน์ ตัง้
เจตนาพร 

19,550,000 หุน้ 1.4000 บาท ก าหนดการขาย
ภายในวนัที ่31 
ตุลาคม 2561 

ภายใตเ้งื่อนไขการ
ขออนุญาตตามขอ้ 

4. ดา้นล่างนี้ 

โ ป ร ดพิ จ า รณาหม าย เห ตุ
ดา้นล่างขอ้ 1. ขอ้ 2. ขอ้ 4. ขอ้ 
6. ขอ้ 7. และขอ้ 8. 

นางเตอืนใจ ปุรนิท
ราภบิาล 

25,000,000 หุน้ 1.4000 บาท ก าหนดการขาย
ภายในวนัที ่31 
ตุลาคม 2561 

ภายใตเ้งื่อนไขการ
ขออนุญาตตามขอ้ 

4. ดา้นล่างนี้ 

โ ป ร ดพิ จ า รณาหม าย เห ตุ
ดา้นล่างขอ้ 1. ขอ้ 2. ขอ้ 5. ขอ้ 
6. ขอ้ 7. และขอ้ 8. 

 

หมายเหต ุ 

1. การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด ตามที่ก าหนดไว้ในภาค 2 หมวดที่ 2 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยเป็นการเสนอขายทีผู่ถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน โดยก าหนด
ราคาเสนอขายตามราคาตลาด  

2.   ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้
ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 ถงึ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อน
วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยราคาที่
น ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ซึง่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษิทัฯ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั คอืระหว่างวนัที ่24 กรกฎาคม 2561 ถงึ 16 สงิหาคม 2561 ซึง่จะเท่ากบั 1.5526 
บาท (ขอ้มลูจาก SETTRADE ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 
เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

3. Silom Road Limited เป็น company limited by shares ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน The British Virgin Islands 
(BVI) และมนีาย Peh Pit Tat สญัชาตมิาเลเซยี เป็นกรรมการของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อยทีม่กีารถอื
หุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษิทัใหญ่ในล าดบับนสุดคอื Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึง่เป็น



บรษิทัโฮลดิง้ในธุรกจิต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr.   
V-Nee Yeh ในส่วนของประสบการณ์นัน้ ASMH ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2545 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street 
Management Limited (“ASM”) ซึง่เป็นบรษิทัรบับรหิารทรพัยส์นิใหก้องทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวปีเอเซยี 
โดยมกีารลงทุนในหลากหลายธุรกจิและในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงนิ การใหกู้้ยมื หรอืการถือ
ครองทรพัยส์นิ (Property) โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 ASM มสีนิทรพัยท์ีบ่รหิารอยู่ประมาณ 1,400 ลา้น
เหรยีญสหรฐั  นอกจากนี้ ASM มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสื่อสิง่พมิพแ์ละโฆษณา ซึง่สอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกจิทีบ่รษิทัฯประกอบกจิการอยู่ จงึถอืว่า Silom Road Limited เป็นนักลงทุนประเภทนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิ
มัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนได้จรงิ ทีจ่ะช่วยเสรมิสนับสนุน และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิให้แก่บรษิัทฯ ได ้
(โปรดพจิารณารายละเอยีดในขอ้ 1.1 รายละเอยีดของการเสนอขายของสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัที่
ออกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่สี่วนลดไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของราคาตลาด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)) 

4. นายวโิรจน์ ตัง้เจตนา จบปรญิญาตรสีาขาการเงนิ จากประเทศออสเตรเลยี ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งที่
ปรกึษาของ ASM Asia Recovery Fund ต าแหน่งทีป่รกึษาอาวุโสของบรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการอสิระของบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) และกรรมการอสิระของบรษิทั ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ถอืเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มี
ฐานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนได้จรงิ ที่จะช่วยเสรมิสนับสนุน และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้(โปรดพจิารณารายละเอยีดในขอ้ 1.1 รายละเอยีดของการเสนอขายของสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอ
ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่สี่วนลดไม่เกนิ
กว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)) 

5. นางเตือนใจ ปุรนิทราภิบาล นักลงทุนที่มคีวามสนใจลงทุนในธุรกจิของบรษิัทฯ ที่มศีกัยภาพและ
สามารถเจรญิเตบิโตได ้ซึง่ปจัจุบนัเป็นผูถ้อืหุน้และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัจ ากดัทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรมในภาคใต้
ซึง่มรีายไดม้ัน่คง ณ สิน้ปี 2560 มสีนิทรพัยร์วมประมาณ 44 ลา้นบาท และมปีระสบการณ์ในการบรหิารกจิการโรงแรม
รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง 
และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ ทีจ่ะช่วยเสรมิสนับสนุน และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ได้  (โปรด
พจิารณารายละเอยีดในขอ้ 1.1 รายละเอยีดของการเสนอขายของสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคา
ตลาด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)) 

6. ภายหลงัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom 
Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) โดยถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 45.05  
ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ และมสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จ านวน 2 ท่าน ดงันัน้ 
Silom Road Limited จงึเป็นนิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ถอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
ของบรษิัทฯ ส าหรบันายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ถอืหุ้นคดิเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว และในการ
ร่วมกนัซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ของ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร มกีารกระท าการอนัมี
ลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น และการ



ปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ซึง่สง่ผลใหก้าร
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพรในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการที่
เกีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทั
จดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) 
ในการนี้ นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จงึไม่ใช่การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ แต่อย่างใด 

7. หาก Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จองซือ้หุน้จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จนเตม็จ านวนจะส่งผลให ้Silom Road Limited และนาย
วโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผ่านจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์
(Tender Offer) ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) นอกจากนี้ ในการร่วมกนัซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ของ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร มกีารกระท าการอนัมลีกัษณะความสมัพนัธ์
หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั ตามประกาศ ทจ. 7/2552 ในการนี้ Silom Road Limited และนาย
วโิรจน์ ตัง้เจตนาพรจะตอ้งมหีน้าทีใ่นการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป 

8. หากกรณีราคาเสนอขายหุน้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่น ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 ถงึ 15 วนัท าการก่อนวนัแรกทีท่ าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ Silom Road 
Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล บรษิทัฯ จะด าเนินการหา้ม Silom Road Limited 
นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิทราภิบาล น าหุน้ที่ได้รบัจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั
ดงักล่าวทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้ดงักล่าวเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นในส่วนเพิม่ทุนดงักล่าวท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดอืน Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล สามารถทยอยขาย
หุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ประกอบกบัหนงัสอืเวยีนของเรื่องการก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) 
ส าหรบัการเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากดั ฉบบัลงวนัที ่29 เมษายน 2558 

2.1.1 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้  

 - ไม่ม ี– 

3. ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น/วิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัและสถานทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 วนัจนัทรท์ี ่8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งประชุม  11B   อาคารอนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ (อาคารเนชัน่ทาวเวอร ์เดมิ) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 (Record Date) ใน
วนัที ่31 สงิหาคม 2561  



4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

 (ก)  บรษิทัฯ จะต้อง ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ขอ้ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุน้เพื่อเพิม่สดัส่วนหุ้นที่ถอืโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งให้มี
จ านวนรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 (ข)  บรษิัทฯ จะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบก าหนด
วตัถุประสงค ์(Specific Objective) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Silom Road 
Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล  

 (ค)  บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ใหเ้ขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนักรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร  

 (ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล 

(จ) บรษิทัฯ จะด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนอกีจ านวน 220,500,000 บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท และจะจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ต่อไป รวมทัง้จะขอ
อนุมตัต่ิอตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อไป 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

 บรษิทัฯ จะน าเงนิที่ได้รบัจากการเพิม่ทุนมาใชเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ เพื่อเพิม่สภาพ
คล่องและรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการใชเ้งนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึง่อาจจะมใีนอนาคต 
ซึง่ทา้ยทีส่ดุจะสง่ผลใหร้ายไดแ้ละผลก าไรของบรษิทัฯ มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ตามล าดบั 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บรษิัทฯ มโีครงสร้างเงนิทุนที่แขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ 

ให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงนิที่ดขี ึ้นในอนาคต รวมทัง้ยงัเป็นแหล่ง
เงนิทุนหมุนเวยีนที่จะใช้รองรบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ และแหล่งเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกิจ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ เหน็ว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาที่มสี่วนลดใหแ้ก่ Silom 
Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิทราภิบาล ถือเป็นวธิกีารระดมทุนทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ในปจัจุบนัของบรษิทัฯ และมขี ัน้ตอนไม่ซบัซอ้น ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้
และไดจ้ านวนเงนิทุนตามทีต่อ้งการ อกีทัง้ Silom Road Limited นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภิ
บาล เป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในดา้นเงนิลงทุนทีช่ดัเจน เขา้ใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ  และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบรษิทัฯ ได ้รวมทัง้ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั



หรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชแ้หล่งเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ
ใดๆ เพราะไม่ตอ้งการใหโ้ครงสรา้งหนี้ของบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากการเขา้ลงทุนหรอืการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธขิองแต่ละบรษิทัฯ 
(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

8.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัจะมีสทิธิรบัเงินปนัผลเช่นเดียวกบัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุก
ประการนับจากวนัทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย์
แลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

 - ไม่ม ี– 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน  

ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1) วนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2561   17 สงิหาคม 2561 

2) วนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที ่1/2561 (Record Date)  

31 สงิหาคม 2561 

3) วนัทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 8 ตุลาคม 2561 

4) ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

   
                                                                              นายพนา จนัทรวโิรจน์   
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

   
                                                                             นายวรพจน์ จรรยโ์กมล   
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

(ประทบัตราของบรษิทัฯ) 
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สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
กรณีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่
7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 17 สงิหาคม 2561 มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบก าหนด
วตัถุประสงค ์(Specific Objective) จ านวน 220,500,000 หุน้ ซึง่มมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมลูค่า 
246,330,000 บาท นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมูลค่า 27,370,000 
บาท และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จ านวน 25,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.4000 บาท คดิเป็นมลูค่า 35,000,000  บาท คดิ
เป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 308,700,000 บาท และภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวโิรจน์       
ตัง้เจตนาพร และนางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในจ านวนรอ้ยละ 45.05 5.01 และ 6.40 ของทุน
จดทะเบยีนช าระแลว้ ตามล าดบั ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ Silom Road Limited และนาง
เตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ทีร่าคาหุน้ละ 1.4000 บาท ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สี่วนลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 
ของราคาตลาด ซึง่ไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศ ทจ. 
72/2558”)  

ในการนี้ ภายหลงัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road 
Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร นัน้ Silom Road Limited จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ และมสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จ านวน  2  ท่าน ดงันัน้ Silom Road 
Limited จงึเป็นนิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ถอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษิทัฯ  ส าหรบั
นายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ถอืหุ้นคดิเป็นรอ้ยละ 5.01 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ และในการร่วมกนัซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ของ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร มกีารกระท าการอนัมลีกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้
ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์
หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น และการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ซึง่ส่งผลใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนาย
วโิรจน์ ตัง้เจตนาพรในครัง้นี้ เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) โดยขนาดรายการนี้มมีูลค่ารายการสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 236.05 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ 
(NTA) ของบรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงเดยีวกนั หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอื
ญาตสินิทของบุคคลดงักล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการนี้ ดงันัน้ รายการนี้จงึมขีนาดมากกว่า
รอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบการเงนิรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรบั 6 เดอืน
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท า
รายการ รวมถงึจดัใหม้กีารอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
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น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที่ มี
สว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี้ นางเตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล ไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นาง
เตอืนใจ ปุรนิทราภบิาล จงึไม่ใช่การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ แต่อย่างใด  

 จากหลกัเกณฑใ์นขา้งต้น บรษิัทฯ จงึไดแ้ต่งตัง้บรษิัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
เพื่อใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ท ารายการ  

 บรษิทัฯ มหีน้าทีเ่ปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 1)  วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ 
การด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1) วนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2561   17 สงิหาคม 2561 

2) วนัทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 8 ตุลาคม 2561 

3) วนั เวลา จองซือ้ และช าระเงนิค่าหุน้ ก าหนดการขายภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2561 

2)  คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัฯ   
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement): Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร จะไดร้บัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 175,950,000 หุน้ และ 
จ านวน 19,550,000 หุน้ ตามล าดบั 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ: ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคราวนี้ Silom Road Limited จะ
เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในจ านวนรอ้ยละ 45.05 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วและมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบรษิทัฯ จ านวน  2  ท่าน จงึมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ตามประกาศ กจ. 17/2551
ดงันัน้ Silom Road Limited จงึเป็นนิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของ
บรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ ส าหรบันายวโิรจน์ ตัง้
เจตนาพร ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.01 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom 
Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร มกีารกระท าการอนัมี
ลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท า
ร่วมกนั ตามประกาศ ทจ. 7/2552 ส่งผลใหก้ารเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพรใน
ครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศรายการที่
เกีย่วโยงกนัฯ 

3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร ทีร่าคาหุน้ละ 1.4000  
บาทโดยจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 
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175,950,000 หุน้ และ จ านวน 19,550,000  หุน้ ตามล าดบั ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่ี
ส่วนลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 (โปรดพจิารณารายละเอยีดใน
สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  (Private Placement) 
ในราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)) 

4) วตัถปุระสงคก์ารท ารายการ 
บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ด้รบัจากการเพิม่ทุนมาใชเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ เพื่อเพิม่สภาพคล่องและ
รองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการใชเ้งนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึง่อาจจะมใีนอนาคต ซึง่
ทา้ยทีส่ดุจะสง่ผลใหร้ายไดแ้ละผลก าไรของบรษิทัฯ มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ตามล าดบั 

5) มูลค่ารวมและเกณฑท่ี์ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
5.1) รายการเกีย่วโยงทีเ่กดิขึน้ระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการซึง่เกดิจาก Silom Road 

Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและญาตสินิทของ Silom Road Limited และนาย
วโิรจน์ ตัง้เจตนาพร 

 - ไม่ม ี- 
5.2) ขนาดรายการเกีย่วโยงทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ท ารายการ 
 ขนาดรายการน้ีมมีลูค่ารายการสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 236.05 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ (NTA) ของ

บรษิทัฯ    

6) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการตกลงเข้าท ารายการในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัประเภทรายการทีเ่กี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร 
ตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัฯ เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบันิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้เป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในอนาคตตามทีก่ าหนดในประกาศรายการที่เกีย่วโยงกนัฯ และในการร่วมกนัซือ้หุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ของ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร มกีารกระท าการอนัมลีกัษณะ
ความสมัพนัธห์รอืพฤติกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกัน ตามประกาศ ทจ. 7/2552 เมื่อพจิารณาขนาด
รายการของรายการดงักล่าวตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ แลว้ รายการดงักล่าวมขีนาดมากกว่ารอ้ยละ 3 
ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ โดยค านวณจากงบการเงนิรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรบั 6 
เดอืนสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้
ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และได้แต่งตัง้บรษิัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ รวมถงึจะจดัใหม้กีารอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยมมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ในการนี้ ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน
จ านวนร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วและมสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ จ านวน  2  ท่าน จงึมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทฯ ตามประกาศ กจ. 
17/2551 ส าหรบัรายชื่อบุคคลที่จะได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการของบรษิัทฯ บรษิัทฯ ยงัไม่ได้รบัขอ้มูลซึ่ง
หากมคีวามคบืหน้าหรอืการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบรษิัทฯ เป็นประการใด จะแจ้งใหผู้้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทัว่ไปทราบผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

7) รายช่ือกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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 - ไม่ม ี- 

8) เง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น 

 การเสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) มผีลกระทบดงันี้ 

1. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ทีร่อ้ยละ 5.55 

2. การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) ทีร่อ้ยละ 56.46 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้. 3 ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเพิม่ทุนหรอืจดัสรรหุน้
เพิม่ทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดัของสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั(Private Placement) ในราคาเสนอขายทีม่สี่วนลดไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด (สิง่ที่ส่งมาดว้ย 
1) 

9) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ พจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบรษิัทฯ จงึมีมตใิห้เสนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตัใิห้บรษิัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83  ของราคาตลาดให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ไดแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร โดยมคีวามเหน็ว่าการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนาพร เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

10) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกท่านมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ขา้งตน้ (เป็นเอกฉนัท)์ และไม่มี
กรรมการตรวจสอบท่านใดมคีวามเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ดงักล่าว 

  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

       
 นายพนา จนัทรวโิรจน์  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 


