30 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งการไม่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ส่วนของ
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษั ท เนชั่น อิน เตอร์ เ นชั่น แนล เอ็ด ดูเ ทนเมนท์ จากัด
(มหาชน) ("บริ ษัทฯ") เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ได้ แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตัง้
เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของ ราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้
บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทังนี
้ ้ ราคาตลาด
หมายถึงราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ย้ อนหลัง
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16
สิงหาคม 2561 ซึง่ จะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) นัน้
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนแจ้ งว่า วัน เวลา จองซื ้อ และชาระเงินค่าหุ้นข้ างต้ นมีกาหนดการขายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 และบริ ษัทฯ ได้ รับแจ้ งจากนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ว่าจะไม่เข้ าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 25,000,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ1.4000 บาท คิดเป็ นมูลค่า 35,000,000 บาท ที่ได้ รับการจัดสรรดังกล่าวทัง้ หมดหรื อบางส่วน เนื่องจากได้ รับ
โอกาสในการลงทุนอื่นซึ่งคาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เมื่อ วันที่ 28
พฤศจิกายน 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตังเจตนาพร
้
เต็มตาม
จานวนที่ได้ รับการจัดสรร และได้ รับชาระเงิ นจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตังเจตนาพร
้
จานวนรวมทังสิ
้ ้น
273,700,000 บาท เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การไม่เข้ าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
แผนการใช้ เงินแต่อย่างใด โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับแผนธุรกิจให้ มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และการใช้ เงินทุนจานวน
273,700,000 บาท และบริ ษั ทฯ เชื่ อ ว่ า มั่น ว่ า ด้ ว ยศักยภาพของกลุ่ม นักลงทุน ที่ จ ะเข้ า มาซื อ้ หุ้น เพิ่ มทุน ในครั ง้ นี ้ ซึ่ ง มี
ความสามารถและประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจในหลายประเทศ ในหลากหลายธุรกิ จ และยังมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ
การเงินและการลงทุนมายาวนาน จะช่วยสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอื่น ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศได้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

