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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันที่  4  มีนาคม 2559 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 เก่ียวกับ

การเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติเก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

-   ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จาก 492,799,997.50 บาท เปน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ี

ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรร

หุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติ

ใหออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะส้ินสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2559 

-   ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เปน 498,499,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ   

 315,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 31,500,000 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน หุนสามัญ 50,000,000.- 0.10 5,000,000.-

หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) หุนสามัญ 265,000,000 0.10 26,500,000.-

หุนบุริมสิทธิ - - - 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4 

 2.  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
   2.1  แบบกําหนดวตัถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม)

ราคาขาย 

(บาทตอหุน)

วัน เวลา จองซื้อ 

และชําระเงนิคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - -

ประชาชน - - - - -

บุคคลใดๆ ( รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 1) 
50,000,000.- - 2.03 

รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 2 

ดูหมายเหตุ (1) 

และ (2)

เพ่ือรองรับการ - - - - -

แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ   

ตราสาร(ระบุ)   
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(1)  รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏ

ตามสารสนเทศการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด สิ่งท่ีสงมาดวย 7. 

(2) ใหมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท 

มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เชน ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินคาหุน รายละเอียดการ

เสนอขาย วิธีการจัดสรร พรอมท้ังใหอํานาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การจัดสรร ลงนามในเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่อง

กับการอออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ การนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียน

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตอกระทรวง

พาณิชย และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2.1.1  การดาํเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน 

   - ไมมี -  

 

   2.2  แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
 

จัดสรรใหแก ประเภท

หลักทรัพย

จํานวนหุน รอยละตอ 

ทุนชําระแลว
1/

หมายเหตุ  

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ - - - 

 หุนบุริมสิทธิ - - - 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/   

ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ   

ซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได  - - - 

ประชาชน หุนสามัญ - - - 

 หุนบุริมสิทธิ - - - 

บุคคลในวงจํากัด หุนสามัญ 265,000,000 8.41 โปรดดเูงื่อนไขอ่ืน  ๆดานลาง

 หุนบุริมสิทธิ - - - 

         
1/

 รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(2) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาตํ่าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) 
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(3) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดใหมีการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในคร้ังถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน 

(4) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของ

และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ 

  3. กาํหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพุธท่ี 27 เมษายน  2559  เวลา 14.00 น.   ณ  ออดิทอเรียม   ชั้น 3 

อาคารจัสมิน  อินเตอรเนชั่นแนล  เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120    โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันท่ี 21 มีนาคม  2559 และใหรวบรวม    

รายชื่อตาม ม.225 ของ  พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี  22 มีนาคม 2559 (วันทําการถัดจากวัน

กําหนดรายชื่อผูถือหุน) 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)         
4.1  การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

4.2  การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4.3  การดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4.4  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือมีการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคใน

การใชเงินทุน และเม่ือมีการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

 

5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

5.1  กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

 5.1.1  เพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง     

     และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ 

 

ท้ังนี้  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว  และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง

และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8.) ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาท่ี

สมเหตุสมผลเนือ่งจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง 

ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income 

Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)
1
 ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และ

บทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 

บาท  รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่ง

เปนบริษัทท่ีมีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต.   

 

อัตราทุน (Capitalization Rate)
1
  คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนท่ีใชในการหามูลคาทุน ณ 

วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนน้ัน 
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5.1.2 เพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้ในป 2559  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ 

Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโต

ของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก 

Monomaxxx.com  และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบ

วงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ 

Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชอง

ทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4  ท้ังในสวนของ

กรุงเทพและท่ัวประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ

ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 

ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen สงผล

ทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ีเติบโตข้ึนจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 

ลานบาทในป 2559 หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ146 โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการ

ดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้    

 

คณะกรรมการบริษัท  มีมติเห็นชอบตอการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ โดยมี

ความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน   และนายวิสตูร  พูลวรลักษณ   ซึ่งเปนบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนนั้น  มีความเหมาะสมและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน  จึงมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติตอไป                                                                                               

 

 5.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

 เพ่ือใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และ

โครงสรางเงินลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษัท 

     

ท้ังนี้ในป 2559  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท 

ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการ

ดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช

เงินดังกลาว  ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพ่ิมทุนในคร้ังนี้  และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่ง

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขาย

หุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” 

หมายถึง ราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ

ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย 
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 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  ทําใหบริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือใหมีเงินทุน

หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ  และรองรับการขยายธุรกิจ 

 

6. ประโยชนที่บริษทัจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 6.1  กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

 บริษัท  จะไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง    จากนายวิสูตร 

พูลวรลักษณ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7.) 

 6.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

 บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพ่ือ

ขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท  

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลใน  
วงจํากัด 

 7.1  กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

 บริษัท จะไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร      

พูลวรลักษณ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7.) 

 7.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

 บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพ่ือ

ขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท  

 

 7.2.1  เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุน 

   ในการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ บริษัท มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้ในป 2559  

บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 

800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดู

หนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว 

7.2.2  ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพ่ิมทุน 

   บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนท่ีบริษัท มี Content  ท่ีครอบคลุมตอบสนองกลุมลูกคา

ทุกวัย เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน

แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com   

 

7.2.3  ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน   
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   คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ตามที่บริษัท  ไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภท

ตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล 

MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  ซึ่งทําให

บริษัท มี Content เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปน

ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว 

7.2.4  ความเหมาะสมของราคาหุนท่ีออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และท่ีมาของการ 

  กําหนดราเสนอขายดังกลาว 

  ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด  

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย

บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(2) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม)  

ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด   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 สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี

การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate    

2.  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี

การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน       

3. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง

จํานวน และไมมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

4. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง

จํานวน และมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน 
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทาง

การเงินใหกับบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate) โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑขางตนมีความเหมาะสมแลว และยังเปนการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

7.2.5  เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

ใหแกบุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววาจะทําใหบริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น 

และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท 

  โดยบริษัท มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาว ไม เปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริ ษัท ตามประกาศ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูมี 

ศักยภาพดานลงทุน 

2. มีความพรอมดานการเงินและความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมใน   

การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3. มีคุณสมบัติ ท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ใหดีขึ้น และสามารถให 

คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน 

 7.2.6  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ  

 บริษัท อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงนิหรือโครงการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช

เงินดังกลาวนี้   ท้ังนี้ในป 2559  บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  

600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม

MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอ

บริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว   

และภายหลังการทํารายการออกหุนเพ่ิมทุนใหคุณวิสูตร พูลวรลักษณ เพ่ือเปนการตอบแทนชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร

และบทภาพยนตร  ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท   เพ่ือใหเปนไปตามแผนท่ีบริษัท  วางไว   บริษัท ยังตองใชเงิน

ลงทุนจัดซื้อ Content  สวนท่ีเหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาท ถึง 700,000,000 บาทนั้นเพ่ือรองรับการเติบโต

ของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก 

Monomaxxx.com  รวมถึงเพ่ือใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนท่ีพอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ     โดยท่ีบริษัทจะ

สามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว 
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ท้ังนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.18 เทา และ

เม่ือรวมรายการเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุนแลว สัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท จะลดลงเปน 1.16 เทา 

 

ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพ่ิมทุนในคร้ังนี้  และหากบริษัท จะเขาทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.

20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ทําใหบริษัท รักษา

และเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือใหมีเงินทุน

หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ  เพ่ือขยายธุรกิจ 
 
 8. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) 

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด  

 - จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท       3,150,935,537 หุน 

 - จํานวนหุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ   1,519,064,438 หุน 

 - รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท       4,669,999,975 หุน 

 - จํานวนหุนเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ (คุณวิสูตร  พูลวรลักษณ)          50,000,000 หุน 

 - จํานวนหุนเพ่ิมทุน (General Mandate : PP)        265,000,000 หุน 

 - รวมจํานวนหุน        4,984,999,975 หุน 

 - ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1                                                         ราคา 2.50 บาท 

 - ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานท่ีกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90   

   ของราคาตลาด ท้ังนี้ราคาตลาดเทากับ 2.03 บาทตอหุน  

 

ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ มูลคา
(รอยละ)

1.  Control  Dilution 

1.1 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และไมมีการเพ่ิมทุน 

General Mandate ท้ังจํานวน 

1.2 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 

Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

=                                     จํานวนหุน PP 

                      (จํานวนหุน PP  + จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

=                                      จํานวนหุน PP 

(จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate) +จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

 

1.56 

 

 

1.44 
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ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ 
มูลคา

(รอยละ)

1.3 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และไมมีการ

เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

 

1.4 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และมีการ

เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

=                                      จํานวนหุน PP 

(จํานวนหุน PP+ จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

=                                      จํานวนหุน PP 

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

      ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

1.06 

 

 

1.00 

 

2.  Price Dilution 

(เสนอขายเทากับราคาตลาด = 2.03) 

2.1 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และไมมีการเพ่ิมทุน 

General Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

2.2 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 

Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

 

 

2.3 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และไมมีการ

เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

 

 

=                       ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                           ราคาตลาด 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

      (ราคาตลาด x จํานวนหุนท่ีชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) 

                      (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุน PP) 

 
=                       ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                           ราคาตลาด 

 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

((ราคาตลาด x(จํานวนหุนท่ีชําระแลว+หุนเพ่ิมทุน General     

          mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) 

    (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุน PP + หุนเพ่ิมทุน General Mandate) 

 

=                       ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                           ราคาตลาด 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

(ราคาตลาด x จํานวนหุนท่ีชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +  

       (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ) 

(จํานวนหุนท่ีชําระแลว+ จํานวนหุน PP+จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

0.75 

 

 

 

 

 

 

0.07 
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ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ มูลคา
(รอยละ)

2.4 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และมีการ

เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

 

=                       ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                           ราคาตลาด 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

((ราคาตลาด x(จํานวนหุนท่ีชําระแลว+หุนเพ่ิมทุน General 

Mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ) 

(จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนPP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

+ หุนเพ่ิมทุน General Mandate) 

 

0.93 

 

 

 

9. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต  ชองทีวีดิจิตอล ชองทีวี

ดาวเทียม  ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัท  ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางครบวงจรย่ิงขึ้น  เพ่ือความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต 

 

10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรบัผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

บริษัท จะทําการออกและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะเขาทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบท

ภาพยนตรดังกลาวตอเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท มาชําระ

เปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตร ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิภาพยนตรและบท

ภาพยนตร และสัญญาจองซื้อหุนท่ีบริษัท และบุคคลในวงจํากัดจะเขาทํารวมกัน   

 

11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทนุ 

คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน   คณะกรรมการจะดําเนินการดวยความ

ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล าว ไม เปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศ 

 คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูมี 

 ศักยภาพดานลงทุน 

2. มีความพรอมดานการเงินและความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมใน   

การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 
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 3. มี คุณสมบัติ ท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ใหดีขึ้น และสามารถให 

    คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน 

12.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัที่มีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีระบุในสารสนเทศนี้  ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 

ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศน้ีแลวอยางระมัดระวัง และขอ

รับรองวาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุใน

สารสนเทศนี้ตลอดจนไมมีขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิด 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการเพ่ิมทุนหากการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง

คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

หากการไมปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใช

สิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ.2535 

 13.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 มีนาคม 2559

2. วันแจงมติคณะกรรมการบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ 4 มีนาคม 2559

3. นําสงเอกสาร Preprocess หนังสอืนัดประชุม ใหตรวจสอบโดย

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

11 มีนาคม 2559

4. สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แจง

ความเห็นกลับมายังบริษัท 

21 มีนาคม 2559

5. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน 

(Record Date) 

21 มีนาคม 2559

6. วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

22 มีนาคม 2559

7. เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเวบไซตบริษัท 26 มีนาคม 2559

8. สงออกหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนโดย TSD 5 เมษายน 2559

9. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 27 เมษายน 2559

10. วันแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ตอตลาด

หลักทรัพยฯ 

27 เมษายน 2559

11. ย่ืนขออนุญาตออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด ตอ

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

29 เมษายน 2559

12. ผลการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

ภายในตนเดือนพฤษภาคม 2559

13 วันท่ีนํามติท่ีประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
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ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

14. วันเสนอขายหุน PP / วันเขาทํารายการขายหุน PP

แบบกําหนดวัตถุประสงค (คุณวิสูตร พูลวรรลักษณ) 

หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

(ทํารายการไมเกิน 3 เดือน นับจาก 

AGM) 

15. วันเสนอขายหุน PP / วันเขาทํารายการขายหุน PP

แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  

หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

(ทํารายการไมเกิน AGM คร้ังถัดไป) 

บริษัท  ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 
 

 

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                               ( นาย ซัง โด ลี  ) 

 ตําแหนง                      กรรมการ 

 

 

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                      ( นายนวมินทร ประสพเนตร  ) 

 ตําแหนง                     กรรมการ 


