NEX CS 034/2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

แจ้งการลาออกของกรรมการ และการกาหนดวันจองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์
จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) (แก้ไขการคานวณราคาตลาด)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 10/2563 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่องสาคัญดังนี ้
1. รับทราบการลาออกจากตาแหน่งกรรมการของ นายยุทธวีร อัชวังกูล โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม
2563 เป็ นต้นไป
2. รับทราบการลาออกจากตาแหน่งกรรมการของ นายทินกร พันพานิชย์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25
กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
3. ตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท รวมถึงการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ (1)
บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุน้ ทางอ้อมโดยบริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด
(มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด (2) นายคณิสสร์
ศรีวชิระประภา และ (3) นายบุญเอือ้ จิตรถนอม (ต่อไปนีจ้ ะเรียกรวมว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 2.20 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,354,000,000 บาทนัน้
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดตาม
ประกาศ ทจ. 72/2558 จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารตามที่ได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผลู้ งทุน ดังนี ้
1. จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
1,070,000,000 หุน้
2. ระยะเวลาจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน 24 - 29 กรกฎาคม 2563
3. ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
2.20 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 2,354,000,000บาท
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ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนข้างต้นเป็ นราคาเสนอขายที่ต่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทที่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าว ซึ่งคานวณระหว่างวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม
2563 ได้เท่ากับ 5.49 บาท โดยร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ย้อนหลัง (7 วันทาการ) เท่ากับ 4.94 บาท
ส่งผลให้ผลู้ งทุนแต่ละรายห้ามขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ผูล้ งทุนจึงจะ
สามารถทยอยขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถกู สั่งห้ามขาย
ทัง้ นี ้ รายละเอียดราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษัทข้างต้นแสดงได้ดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ

วันที่
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15 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563

ปริมาณการซือ้ ขายหุ้น มูลค่าการซือ้ ขาย
(หุน้ )
(บาท)
12,853,903
59,474,740
4,541,420
21,193,360
25,637,038
124,855,410
44,906,095
245,415,020
35,433,207
193,382,440
52,685,695
314,242,849
16,510,646
98,759,870
ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทาการ

หมายเหตุ ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรทนธีรชั )
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ราคาเฉลี่ย
(บาทต่อหุน้ )
4.627
4.667
4.870
5.465
5.458
5.964
5.982
5.491

