16 เมษายน 2563
เรือง

แจ้งอนุมตั กิ ารเข้าซือหุน้ สามัญในบริษทั ทรานส์ แอด โซลูชนั จํากัด (เพิมเติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ครังที 5/2563 เมือ
วันที 16 เมษายน 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ซิ อหุ
ื น้ สามัญในบริษทั ทรานส์ แอด โซลูชนั จํากัด (Trans.Ad) จํานวน 90,000
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.35 ของหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของ (Trans.Ad) ในราคาหุน้ ละ 110 บาท คิดเป็ น
มูลค่าทังสิน 9.90 ล้านบาท จากผูถ้ อื หุน้ ของTrans.Ad ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษทั ฯ
การทํารายการดังกล่า วถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที ทจ.
20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้า ข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศ
ได้มาและจําหน่ ายไป”) ทังนี ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิง จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ฉบับตรวจสอบ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินของ (Trans.Ad) สําหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 การซือ
หุน้ (Trans.Ad) ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดคํานวณเกณฑ์มลู ค่ารวมของสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 32.21 โดย บริษทั ฯ
ไม่มรี ายการได้มาในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ซึงขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ตากว่
ํ าร้อยละ 50.00 บริษทั ฯ จึงมี
หน้าทีในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนถึงผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับจากวันทีแจ้งข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การทํารายการดังกล่าวนันไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที
ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกันฯ”) บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต้องปฏิบตั ติ ามประกาศรายการทีเกียวโยงกันฯ
ทังนี เพือให้การดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องเป็ นไปอย่างคล่องตัว ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติ
อนุ มตั ใิ ห้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการภายใต้กรอบทีได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีประชุมกรรมการ
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าบริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์
ของบริษทั เนชัน อิ นเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของการได้มาซึงทรัพย์สนิ ในการซือหุน้ ของบริษทั Trans.Ad โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. วันที เดือน ปี ทีทํารายการ
ภายในไตรมาสที 2 ปี 2563
2. คู่กรณี ทีเกียวข้อง
ผูซ้ อื
ผูข้ าย
ความสัมพันธ์

: บมจ. เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE)
: กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม Trans.Ad ได้แก่ นายเว่ย แซม แลม นายยงยศ เอ่งฉ้วน
และนายสุภาพ วงษ์จนิ ดา
: ผูข้ ายไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษทั

สัดส่วนการถือหุน้ ก่อนและหลังเกิดรายการ :
บริษทั
NINE
นายเว่ย แซม แลม
นายยงยศ เอ่งฉ้วน
นายสุภาพ วงษ์จนิ ดา
บริษทั อาย ออน แอดส์ จํากัด
รวม

จํานวนหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้
ก่อนทํารายการ
จํานวนหุน้
สัดส่วน
27,000
5.50%
4,500
0.92%
58,500
11.93%
400,464
81.65%
490,464
100.00%

สัดส่วนการถือหุน้
หลังทํารายการ
จํานวนหุน้
สัดส่วน
90,000
18.35%
400,464
81.65%
490,464
100.00%

3. ลักษณะทัวไปของรายการ
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะซือหุน้ สามัญของ Trans.Ad จํานวน 90,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.35 ของ
จํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ ายแล้ว ทังหมดของ Trans.Ad ในราคาหุน้ ละ 110 บาท คิดเป็ นมูลค่า 9.90 ล้านบาท จาก
ผูข้ ายซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ Trans.Ad
4. ประเภทและขนาดของรายการ
การทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551
เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้า ข่ายเป็ นการได้ม าหรือจําหน่า ยไปซึงทรัพย์สนิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศได้มาและ
จําหน่ ายไป”) ทังนี ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ฉบับตรวจสอบสําหรับปี
สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 และงบการเงินของ Trans.Ad สํา หรับ ปี ส นสุ
ิ ดวัน ที 31 มีน าคม 2562 การซือหุ้น
Trans.Ad ดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุดคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 32.21 โดยบริษทั ฯ
ไม่มรี ายการได้มาในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์
เกณฑ์ในการคํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีทํา
รายการ / NTA ของบริษทั จดทะเบียน
2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสุทธิของ
กิจการทีทํารายการ / กําไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน = จํานวนเงินทีจ่าย /
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีบริษทั จดทะเบียนออกเพือชําระค่า
สินทรัพย์ = จํานวนหุน้ ทีบริษทั จดทะเบียนออกเพือชําระ
ค่าสินทรัพย์ / จํานวนหุน้ ชําระแล้วของบริษทั จดทะเบียน
ขนาดรายการสูงสุด

รายละเอียดการคํานวณ
ขนาดรายการ
= 466.41 ล้านบาท x 18.35% /
ร้อยละ 32.21
265.74 ล้านบาท
ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้
= 9.90 ล้านบาท / 318.64 ล้าน
บาท
ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้

ร้อยละ 3.11
ร้อยละ 32.21

5. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีได้มา
ข้อมูลของหุน้ Trans.Ad ซึงเป็ นสินทรัพย์ทบริ
ี ษทั ฯ จะเข้าทํารายการในครังนี มีรายละเอียดดังนี
5.1 ข้อมูลของหุ้น Trans.Ad ทีบริษทั ฯ ได้มา
จํานวน 90,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.35 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของ Trans.Ad
5.2 ข้อมูลสรุปของ Trans.Ad
ก) ข้อมูลทัวไป
บริษทั บริษัท ทรานส์ แอด โซลูชนั จํากัด ก่อตังขึนเมือปี 2557 เพือดําเนินธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบ
และติดตังระบบการแสดงสือผสม (Multimedia Display System) ปั จจุบนั Trans.Ad มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แล้วเท่ากับ 49.05 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 490,464 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Trans.Ad ประกอบให้บริการด้านการออกแบบ และติดตังระบบการแสดงสือผสม (Multimedia Display System)
เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนือหาและจัดการสือ พร้อมติดตังระบบเชือมต่อ เพือสังการและเก็บข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิ ด อีกทังออกแบบและสร้างแอพพลิเคชันเพือแผนทีในร่ม และระบบตัวส่งสัญญาณบลู
ทูธเพือการโฆษณา
ค) คณะกรรมการ
คณะกรรมการของ Trans.Ad มีดงั นี
1. นายเว่ย แซม แลม
2. นายพุน ฉง กิต
3. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช
ทังนี ภายหลังการเข้าทํารายการ บริษทั ฯ จะไม่สง่ ตัวแทนเข้าเป็ นกรรมการของ Trans.Ad

ง) โครงสร้างการถือหุน้
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ Trans.Ad ตามสําเนาบัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 23 กรกฎาคม 2562 มีดงั นี
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายเว่ย แซม แลม
27,000
5.50%
2. นายยงยศ เอ่งฉ้วน
4,500
0.92%
3. นายสุภาพ วงษ์จนิ ดา
58,500
11.93%
4. บริษทั อาย ออน แอดส์ จํากัด
400,464
81.65%
รวม
490,464
100.00%
จ) สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ Trans.Ad ทีผ่านการตรวจสอบโดยบริษทั ตังใจโต จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของ Trans.Ad สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที ณ 31 มีนาคม 2560-2562 มีดงั นี
สรุปฐานะทางการเงิ นของ Trans.Ad สําหรับปี สิ นสุด ณ 31 มีนาคม 2560 - 2562
หน่ วย : ล้านบาท
2560
2561
2562
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
12.44
73.18
86.11
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
43.71
30.61
115.34
เงินให้กรู้ ะยะสันและดอกเบียรับ
9.00
39.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
110.73
68.86
65.19
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
166.87
181.65
306.07
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บัญชีเงินฝากในสถาบันการเงิน
1.00
1.01
1.03
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
382.40
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่าซือและอุปกรณ์
2.14
2.89
2.24
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
0.29
0.22
0.13
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
0.00
0.40
0.40
เงินฝาก
0.51
4.28
5.34
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3.94
8.80
391.54
รวมสิ นทรัพย์
170.81
190.45
697.62
หนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลอืน
65.94
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
38.95
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
48.82
73.93
49.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
44.28
83.87
รายได้รบั ล่วงหน้า
20.45
6.43
44.03
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
0.42
1.03
7.04
หนีสินหมุนเวียนอืน
4.90
2.93
5.23
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
140.54
128.61
228.67
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีสินระยะยาว
2.00
2.00
ข้อผูกพันตามสัญญาเช่าซือ
0.04
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
0.04
2.00
2.00
รวมหนี สิ น
140.58
130.61
230.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
30.00
30.00
49.05

หน่ วย : ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรร - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น

2560
9.00
-

2561
9.00
-

2562
49.05
347.95

0.92
20.31
30.23
170.81

1.56
49.28
59.84
190.45

3.00
66.94
466.94
697.62

สรุปผลการดําเนิ นงานของ Trans.Ad สําหรับปี สิ นสุด ณ 31 มีนาคม 2560 - 2562
หน่ วย : ล้านบาท
2560
2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ
217.59
436.67
รายได้อนื
0.71
1.17
รายได้รวม
218.31
437.84
ต้นทุนการขายและการให้บริการ
183.78
371.92
กําไรขันต้น
34.53
65.92
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
15.95
18.94
กําไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน
0.00
(0.25)
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงิ นได้
18.58
46.73
ต้นทุนทางการเงิน
2.46
1.02
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
16.12
45.71
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3.31
9.20
กําไรสุทธิ
12.81
36.51

2562
561.92
3.07
564.99
448.29
116.70
28.49
(1.06)
87.14
0.47
86.67
17.57
69.10

6. มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนและเกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับหุน้ Trans.Ad จํานวน 90,000 หุน้ ทีบริษทั ฯ จะชําระให้แก่ผขู้ าย มีมูลค่ารวม
ทังสิน 9.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นหุน้ ละ 110 บาท โดยคิด premium ที 10% จากราคาพาร์ (Par Value) ซึงเป็ นราคาที
ผูซ้ อและผู
ื
ข้ ายเจรจาต่อรองกันแล้ว เนืองจากมีการให้สทิ ธิแก่ผขู้ ายในการซือคืนหุน้ ดังกล่าวภายใน 3 ปี ดว้ ย โดยบริษทั ฯ
จะจ่ายชําระค่าหุน้ เป็ นเงินโอน และ/หรือเช็คธนาคารทังจํานวน เมือมีการทํารายการโอนหุน้ (ภายในไตรมาส 2 ปี 2563)
ทังนี ผูข้ ายมีสทิ ธิในการซือหุน้ คืนทีราคา 220 บาทต่อหุน้ ภายใน 3 ปี นับจากวันทีทําการซือหุน้
7. มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีได้มา
มูลค่าของหุน้ สามัญของ Trans.Ad ทีบริษทั ฯ ได้มาครังนี มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ซึงเป็ นงบ
การเงินฉบับตรวจสอบฉบับล่าสุดของ Trans.Ad เท่ากับ 952.04 บาทต่อหุน้
8. แหล่งเงิ นทุนทีใช้ ในการเข้าทํารายการ
บริษทั ฯ จะใช้เงินของบริษทั ฯ ทีได้รบั จากการเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดประมาณ 9.90 ล้านบาท เป็ นแหล่ง
เงินทุนในการซือหุน้ ของ Trans.Ad โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงิน
ลงทุนชัวคราว จํานวน 257.40 ล้านบาท ซึงภายหลังจากการจ่ายชําระค่าหุน้ บริษทั ฯ จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั

9. ประโยชน์ จากการได้มาซึงสิ นทรัพย์ต่อบริษทั ฯ
เพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารเงิน เพิมสภาพคล่อง สร้างผลตอบแทนทีเหมาะสม และกระจายความ
เสียง
10. เงือนไขในการเข้าทํารายการ
การเข้าทํารายการดังกล่าวโดยใช้วธิ คี าํ นวณตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์รวม ตามประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไป
ซึงสินทรัพย์ บริษทั จึงมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึง
สินทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทํารายการในครังนีมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
ฯ และผูถ้ อื หุน้ เนืองจากมูลค่าตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 อยูท่ ี 952.04 บาทต่อหุน้ แต่บริษทั ฯ ซือทีราคา 110 บาท
ต่อหุน้ ซึงมีโอกาสทีผูข้ ายจะใช้สทิ ธิซอคื
ื นในราคา 220 บาทต่อหุน้ โดยหากผูข้ ายใช้สทิ ธิซอคื
ื นจะทําให้บริษทั ฯ ได้รบั
ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ร้อยละ 41 และร้อยละ 26 เมือซือคืนในปี ท ี 1 ปี ท ี 2 และปี ที 3 ตามลําดับ ซึง
มีอตั ราผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝากธนาคาร
อย่างไรก็ตาม หากผูข้ ายไม่ใช้สทิ ธิซอคื
ื น มูลค่าเงินลงทุน 9.90 ล้านบาท เมือคํานวณตามสัดส่วนร้อยละ 18.35
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ 31 มีนาคม 2562 จะอยู่ท ี 85.68 ล้านบาท ซึงมีค่าสูงกว่าเงินลงทุนถึง 8.65 เท่า อีกทัง การ
แข่ง ขัน ของ Trans.Ad ในตลาดค่อนข้า งตํา เนืองจากมีผู้เ ล่น น้ อยราย (Captive Market) รวมถึง Trans.Ad ได้รับ
สัมปทานในการดําเนินงานระยะยาว ดังนัน จึงมีความเสียงในการดําเนินธุรกิจทีค่อนข้างตํา ซึงหากบริษัทฯ จะต้อง
Liquidated ก็คมุ้ กับเงินทีต้องลงทุนไป เนืองจากหุน้ ทีบริษทั ฯ จะได้มามีมลู ค่าตํากว่าราคา Book Value ถึง 0.12 เท่า
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริ ษัท ที แตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั
ไม่ มีค ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัท ท่ า นใดทีมีค วามเห็น แตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษทั

