สิ่งที่สงมาดวย 6.
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เปน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่
ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติ
ใหออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2559
- ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เปน 498,499,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ
315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 31,500,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน

หุนสามัญ

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

50,000,000.-

0.10

5,000,000.-

-

-

-

265,000,000

0.10

26,500,000.-

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ
 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

จํานวนหุน

ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ ( รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1)
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ
ตราสาร(ระบุ)

-

ราคาขาย
อัตราสวน
(เดิม : ใหม) (บาทตอหุน)
-

50,000,000.-

-

2.03

-

-

-
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วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชําระเงินคาหุน
รายละเอียดตาม ดูหมายเหตุ (1)
เอกสารแนบ 2
และ (2)
-

สิ่งที่สงมาดวย 6.
(1) รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏ
ตามสารสนเทศการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด สิ่งที่สงมาดวย 7.
(2) ใหมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เชน ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินคาหุน รายละเอียดการ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร พรอมทั้งใหอํานาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรร ลงนามในเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการอออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ การนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตอกระทรวง
พาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.1 การดําเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน
- ไมมี 2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนทีโ่ อนสิทธิได
ประชาชน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
1/

จํานวนหุน

หมายเหตุ

-

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
-

265,000,000
-

8.41
-

โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง
-

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ
(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(2) การจั ดสรรหุ นสามั ญเพิ่ มทุ นให แก บุ คคลในวงจํ ากั ดนี้ จะไม เป นการเสนอขายหุ นในราคาต่ํ าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
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สิ่งที่สงมาดวย 6.
(3) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน
(4) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ
และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และใหรวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันทําการถัดจากวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุน)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.3 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน และเมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
5.1.1 เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรือ่ ง
และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรือ่ ง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาที่
สมเหตุสมผลเนือ่ งจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income
Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000
บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ
วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนนั้น
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สิ่งที่สงมาดวย 6.
5.1.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโต
ของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบ
วงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ
Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชอง
ทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของ
กรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303
ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผล
ทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500
ลานบาทในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ146 โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการ
ดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้
คณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบตอการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมี
ความเห็นวาราคาเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน และนายวิสตู ร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป
5.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และ
โครงสรางเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท
ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการ
ดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช
เงินดังกลาว ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่ง
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด”
หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ และรองรับการขยายธุรกิจ
6. ประโยชนที่บริษทั จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
บริษัท จะไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 7.)
6.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อ
ขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท
7. ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรหุ นเพิ่ มทุน แก บุค คลใน
วงจํากัด
7.1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
บริษัท จะไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 7.)
7.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อ
ขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท

7.2.1 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559
บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดู
หนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
7.2.2 ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพิ่มทุน
บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุมลูกคา
ทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน
แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com

7.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัท ไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภท
ตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล
MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งทําให
บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
7.2.4 ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และที่มาของการ
กําหนดราเสนอขายดังกลาว
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(2) การจั ดสรรหุ นสามั ญเพิ่ มทุ น ให แก บุ คคลในวงจํ ากั ด นี้ จะไม เ ป นการเสนอขายหุ นในราคาต่ํ าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ
90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ
ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย
มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้
1. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
2. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
3. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไมมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
4. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทาง
การเงินใหกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑขางตนมีความเหมาะสมแลว และยังเปนการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ นว าด วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให เสนอขายหุ นที่ ออกใหม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
7.2.5 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแกบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ใหแกบุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววาจะทําใหบริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท
โดยบริษัท มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุ ค คลในวงจํ า กั ด แบบเฉพาะเจาะจงดั ง กล า ว ไม เ ป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ นและประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย และเป นผู มี
ศักยภาพดานลงทุน
2. มี ความพร อมด านการเงิ น และความประสงค ข องบุ คคลในวงจํ ากั ดอย างชั ดเจน โดยจะไม มี ส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
7.2.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท
โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช
เงินดังกลาวนี้ ทั้งนี้ในป 2559 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ
600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม
MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอ
บริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว
และภายหลังการทํารายการออกหุนเพิ่มทุนใหคุณวิสูตร พูลวรลักษณ เพื่อเปนการตอบแทนชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร
และบทภาพยนตร ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เพื่อใหเปนไปตามแผนที่บริษัท วางไว บริษัท ยังตองใชเงิน
ลงทุนจัดซื้อ Content สวนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาท ถึง 700,000,000 บาทนั้นเพื่อรองรับการเติบโต
ของชองทีวีดิจิตอล
MONO29
ทีวีดาวเทียมMonoPlus
และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com รวมถึงเพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ
โดยที่บริษัทจะ
สามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว
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ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.18 เทา และ
เมื่ อ รวมรายการเพิ่ ม ทุ น จากการเสนอขายหุ น แล ว สั ด ส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น ของบริ ษั ท จะลดลงเป น 1.16 เท า
ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากบริษัท จะเขาทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท รักษา
และเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท
โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ
8. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)
ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3,150,935,537 หุน

- จํานวนหุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุน

- รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท

4,669,999,975 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุนในครั้งนี้ (คุณวิสูตร พูลวรลักษณ)

50,000,000 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุน (General Mandate : PP)

265,000,000 หุน

- รวมจํานวนหุน

4,984,999,975 หุน

- ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1

ราคา 2.50 บาท

- ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานที่กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาด ทั้งนี้ราคาตลาดเทากับ 2.03 บาทตอหุน
ผลกระทบตอผูถือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.56

1. Control Dilution
1.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน

1.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General (จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate) +จํานวนหุนที่ชําระแลว)
Mandate ทั้งจํานวน
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มูลคา
ผลกระทบตอผูถือหุน

วิธีการคํานวณ
(รอยละ)

1.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
=
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ (จํานวนหุน PP+ จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน
=
1.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate)+จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.06

1.00

2. Price Dilution
(เสนอขายเทากับราคาตลาด = 2.03)
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
2.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.00

(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP)
2.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
Mandate ทั้งจํานวน

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

0.75

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General
mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + หุนเพิ่มทุน General Mandate)

=
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
2.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
ราคาตลาด
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +
(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว+ จํานวนหุน PP+จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
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ผลกระทบตอผูถือหุน

2.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

0.93

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General
Mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนPP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
+ หุนเพิ่มทุน General Mandate)

9. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต ชองทีวีดิจิตอล ชองทีวี
ดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัท ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต

10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัท จะทําการออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะเขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบท
ภาพยนตรดังกลาวตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาชําระ
เปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิภาพยนตรและบท
ภาพยนตร และสัญญาจองซื้อหุนที่บริษัท และบุคคลในวงจํากัดจะเขาทํารวมกัน

11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน
คณะกรรมการรั บรองว า ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมู ลของผูลงทุ น คณะกรรมการจะดําเนินการดวยความ
ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุ ค คลในวงจํ า กั ด แบบเฉพาะเจาะจงดั ง กล า ว ไม เ ป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย และเป นผู มี
ศักยภาพดานลงทุน
2. มี ค วามพร อ มด า นการเงิ น และความประสงค ข องบุ ค คลในวงจํ า กั ด อย า งชั ด เจน โดยจะไม มี ส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
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3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอ
รับรองวาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุใน
สารสนเทศนี้ตลอดจนไมมีขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่ มทุ นหากการไมปฏิบัติ หนาที่ดั งกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง
คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใช
สิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535
13. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

ขั้นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ป
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4 มีนาคม 2559
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ
4 มีนาคม 2559
นําสงเอกสาร Preprocess หนังสือนัดประชุม ใหตรวจสอบโดย
11 มีนาคม 2559
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แจง
21 มีนาคม 2559
ความเห็นกลับมายังบริษัท
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
21 มีนาคม 2559
(Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
22 มีนาคม 2559
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเวบไซตบริษัท
26 มีนาคม 2559
สงออกหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนโดย TSD
5 เมษายน 2559
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
27 เมษายน 2559
วันแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ตอตลาด
27 เมษายน 2559
หลักทรัพยฯ
ยื่นขออนุญาตออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด ตอ
29 เมษายน 2559
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผลการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด
ภายในตนเดือนพฤษภาคม 2559
หลักทรัพย
วันที่นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนตอ
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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สิ่งที่สงมาดวย 6.
ลําดับ
14.

ขั้นตอนการดําเนินการ
วันเสนอขายหุน PP / วันเขาทํารายการขายหุน PP
แบบกําหนดวัตถุประสงค (คุณวิสูตร พูลวรรลักษณ)

15.

วันเสนอขายหุน PP / วันเขาทํารายการขายหุน PP
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

วัน เดือน ป
หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไมเกิน 3 เดือน นับจาก
AGM)
หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไมเกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ
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