22 มิถุนายน 2565
เรื่ อง

การลงนามในสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส การเข้าซื้ อหุ้นสามัญใน
บริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จากัด การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว และการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบว่า เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส (License
to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับบริ ษทั วีจีไอ จากัด (มหาชน) (“VGI”)
เพื่อรับสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จานวน 31 สถานี
ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

(2)

บริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จากัด จานวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท จากผูถ้ ื อหุ้ น เดิ ม จานวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริ ษ ัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ (3) Sliver
Reward Holdings Limited ในราคาซื้อขายจานวน 110 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

(3)

บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว จากเดิมจานวน 365,549,286 บาท เป็ นทุนชาระแล้ว
จานวน 1,349,549,286 บาท ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วดังกล่าว เป็ นผลมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ให้ แ ก่ (1) บริ ษ ัท พอยท์ ออฟ วิ ว (พี โ อวี ) มี เดี ย กรุ๊ ป จ ากัด (“POV”)
(บริ ษทั ย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด) (2) บริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จากัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มี ทุนชาระแล้วจานวน
1,349,549,286 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,349,549,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าว
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนสัดส่ วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ โดยผูล้ งทุนรายหนึ่งซึ่ งได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ POV (บริ ษทั ย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ100 ของ
จานวนหุ้นทั้งหมด) เข้ามามีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จึงถือเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และเนื่ องจากสัดส่ วนการ
ถือหุ้นของ POV ในบริ ษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ POV จะมีหน้าที่
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ต้องทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายชาน คิน ตัค และนางจิตเกษม หมู่มิ่ง
กรรมการผูม้ ีอานาลงนาม
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