เลขที่ MONO 010/2560
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
เรื่อง

จ ายเงิ นป นผล กํ าหนดวั นประชุ มสามั ญผู ถื อ หุ นประจํ าป 2560 และการเพิ่มทุ นแบบมอบอํ านาจทั่วไป
(General Mandate)

เรียน

กรรมการผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย
1) รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติวาระที่สําคัญ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ง บการเงิ น ซึ ่ง ประกอบด ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่ า นการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีแลว และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2559 และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1 อนุม ัต ิใ หจ ัด สรรกํา ไรเปน เงิน สํ า รองตามกฎหมาย เพิ่ม อีก เปน จํา นวนเงิน เทา กับ
570,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสํารองตามกฎหมายที่มีอยูเดิมจํานวน 49,279,999.75 บาท คิด
เปน ทุน สํ า รองตามกฎหมายทั ้ง สิ ้น จํ า นวน 49,849,999.75 (ทุน จดทะเบีย นของบริษ ัท ฯ เทา กับ
498,499,997.50 บาท) เพื่อ ใหทุน สํา รองตามกฎหมายของบริษัท ฯ มีจํา นวนไมนอ ยกวา รอ ยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียนซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 45. เพือ่ เสนอตอที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
2.2 อนุมัติจา ยเงิน ปน ผลประจํา ป 2559 จากผลการดํา เนิน งานประจํา ป 2559 ใหแ ก
ผูถือ หุน สามัญ ของบริษัท ฯ ทั้ง หมดจํา นวน 3,343,935,537 หุน โดยจา ยปน ผลเปน เงิน สดในอัต รา
หุนละ 0.03 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 100,318,066.11 บาท ซึ่งเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน
ประจํา ป 2559 คิดเปน เงิน ทั้งสิ้น 259,484,207.31 บาท คิดเปน อัตราเงิน ปน ผลตอ กํา ไรสุทธิเทา กับ
รอยละ 38.66 โดยคงเหลือเงินสดไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 และมีกําหนดจายเงินปนผล
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน เนือ่ งจาก
ตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ทั้งนี้ เงินปนผลประจําป 2559 จํานวน 0.03 บาทตอหุนดังกลาวขางตน มีรายละเอียดแยกออกเปนดังนี้
หุนละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2559
ซึ ่งเสี ยภาษี เงิ นไดนิติบุคคลในอัตรารอ ยละ 20 ทั้งนี้
ผูถ ือ หุน ซึ่งเปนบุ ค คลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต ภาษี
จากการจ า ยเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร

0.003 บาท

10.03 ลานบาท

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรับ BOI ของ
บริษัทยอย (ไมไดรับเครดิตภาษี)
รวม

0.027 บาท

90.29 ลานบาท

0.03 บาท

100.32 ลานบาท

3. เห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท ประจําป 2560
1. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ
(ผูลงนามรับรองงบการป 2559)
2. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
(ผูลงนามรับรองงบการป 2556 - 2558)
3. นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844
(ยังไมเคยลงนามรับรองบการเงิน)
โดยกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,500,000.- บาท
และใหเสนอตอที่ประชุมผูถ ือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ
4. เห็น ควรใหน างพรรณี วรวุฒิจ งสถิต นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ และนายปฐมพงศ สิร ชัยรัต น ออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่ตอ งออกตามวาระในป 2560 นี้ และเสนอใหทั้ง 3 ทานกลับ เขาดํารงตําแหนง กรรมการ
บริษัท ฯ ตอ ไปอีก วาระหนึ ่ง และเสนอใหที ่ป ระชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจํ า ปพิจ ารณาตอ ไป สว นคา ตอบแทน
กรรมการรายปข องคณะกรรมการสํา หรับ ป 2560 จํานวนเงิน ไมเกิน 7 ลา นบาท ใหเ ปน ไปตามมติที่ป ระชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 เชนเดียวกัน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 12,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
498,499,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุน จดทะเบียนที่ยัง
ไมไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจาก
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติใหออกและเสนอขายในการประชุม
สามัญประจําป 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560 เพื่อเสนอตอที่ประชุม ผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ
6. อนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน 486,299,997.50 บาท (สี่รอยแปดสิบหกลานสองแสนเกาหมื่นเกาพัน
เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน 4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหมืน่
เกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค)

โดยแยกออกเปน หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหมืน่
เกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย มีอํานาจ
แกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
7. อนุ มั ติ ใ ห นํ า เสนอที ่ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื ่อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ ่ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํ า นวน
33,400,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 486,299,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญ จํานวน 5,196,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
8. อนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

519,699,997.50 บาท (หารอยสิบเกาลานหกแสนเกาหมืน่ เกาพันเการอย
เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)

แบงออกเปน
มูลคาหุนละ

5,196,999,975 หุน

(หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหมืน่ เกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)

โดยแยกออกเปน
หุน สามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

5,196,999,975 หุน

(หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหมืน่ เกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)

- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูม อี าํ นาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย มีอํานาจ
แกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
9. อนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพือ่ เสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัดกําหนดราคาเสนอขายไมตาํ่ กวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการพิจารณาและกํ าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุน
ดังกลาว รวมทัง้ มีอาํ นาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วของและมีอาํ นาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับ การจั ดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน นี้ โดยมีร ายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุ น (F53-4)
ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 1.
10. อนุมัติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บท
เพิ่มเติม ขอ 46. ตราของบริษัท
11. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผล
ประจําป 2559
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2560
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสําหรับป 2560

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามตําแหนงสําหรับป 2560

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาทเปน
486,299,997.50 บาท
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาทเปน
519,699,997.50 บาท
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวนไมเกิน 334,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ
9.99 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก ไ ขเพิ ่ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท หมวดที่ 9 บทเพิ ่ม เติ ม ข อ 46.
ตราของบริษัท
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11
วาระที่ 12
วาระที่ 13
วาระที่ 14

12. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (วัน Record Date) ในวัน
พุธที่ 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
อนึ่ง ผูถือหุนสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 และเอกสารประกอบการ
ประชุมในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ไดตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

สิ่งที่สงมาดวย 1.

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560
-ให เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เปน 519,699,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ
334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 33,400,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

334,000,000

0.10

33,400,000.-

-

-

-

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ
ตราสาร(ระบุ)

จํานวนหุน
-

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
-

ราคาขาย
(บาทตอหุน)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
-

หมายเหตุ
-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

2.1.1 การดําเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน
- ไมมี 2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิใน
การ
ซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
ประชาชน
บุคคลในวงจํากัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

หมายเหตุ

-

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
-

334,000,000
-

9.99
-

โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง
-

จํานวนหุน

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ
(1) การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด นี้ จ ะไม เ ป น การเสนอขายหุ น ในราคาต่ํ า ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
(2) บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน
(3) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัด
นนทบุรี 11120 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวม
รายชื่ อตาม ม.225
ของ พ.ร.บ. หลั กทรั พย ฯ โดยวิ ธี ป ด สมุ ดทะเบี ยนในวั น ที่ 9 มี นาคม 2560
(วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน)

สิ่งที่สงมาดวย 1.

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.3 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการ
ใชเงินทุน และเมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และโครงสรางเงิน
ลงทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ
6. ประโยชนที่บริษทั จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยาย
ธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจทีวีดิจิตอล ชองทีวีดาวเทียม ระบบ
สมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัทฯ ชวยสงเสริมใหบริษัทฯ นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถอื หุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติใหเพิ่มทุน
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
(Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
วันแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ตอตลาด
หลักทรัพยฯ

วัน เดือน ป
21 กุมภาพันธ 2560
21 กุมภาพันธ 2560
8 มีนาคม 2560
9 มีนาคม 2560
26 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560
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บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นาย ซัง โด ลี )
ตําแหนง

กรรมการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายนวมินทร ประสพเนตร )
ตําแหนง

กรรมการ

