21 มิถุนายน 2565
เรื่ อง

การกาหนดวันจองซื้อและชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของ บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ รวมถึงการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ (1) บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด (2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
จากัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited (“ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
3,247,200,000 บาท ซึ่ งไม่เป็ นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อง การอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศเรื่ องการอนุญาต
เสนอขายหุ้น PP”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยในการ
พิจารณาราคาตลาด บริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 10 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอ
อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่ งจะ
เท่ากับ 3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART)
โดยที่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
ตามประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ได้กาหนดให้วนั ที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็ นวัน
จองซื้อและชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุน (“วันที่เสนอขายหุ้น”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนที่จัดสรร

ราคาเสนอขาย
บาท/หุ้น

จานวนเงินทีจ่ ะได้ รับ
(บาท)

953,500,000

3.30

3,146,550,000

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด

15,350,000

3.30

50,655,000

Sliver Reward Holdings Limited

15,150,000

3.30

49,995,000

984,000,000

3.30

3,247,200,000

ลาดับ

ชื่ อผู้ลงทุน

1.

บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด

2.
3.

รวม

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้น
สามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยในการพิจารณาราคาตลาด บริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริ ษทั ฯ ที่มีการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขายหุ้น คือระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 7.35 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่

ปริมาณการซื้อขายหุ้น
(พันหุ้น)

มูลค่าการซื้อขาย
(ล้านบาท)

ราคาเฉลี่ย (บาท/
หุ้น)

8 มิถุนายน 2565

42.00

0.27

6.32

9 มิถุนายน 2565

13,242.00

100.53

7.59

10 มิถุนายน 2565

1,706.90

11.57

6.78

13 มิถุนายน 2565

346.20

2.26

6.53

14 มิถุนายน 2565

327.80

2.14

6.53

15 มิถุนายน 2565

557.60

3.77

6.76

16 มิถุนายน 2565

371.20

2.41

6.50

17 มิถุนายน 2565

505.90

3.06

6.05

20 มิถุนายน 2565

328.50

2.20

6.70

21 มิถุนายน 2565

505.02

3.58

7.09

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่ วงน้าหนัก 10 วันทาการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)

7.35

ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้าหนัก 10 วันทาการติดต่ อกัน (บาท/หุ้น)

6.62

ดังนั้น เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูล้ งทุนจะไม่สามารถนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ดังกล่าวออกขายได้ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่หุ้นดังกล่าวเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี
ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุน
สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

นายวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

