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สารสนเทศการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันที่  4 มีนาคม  2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 ไดมี

มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 50,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยมีขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

เพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย       โดยการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง 

และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เนื่องจากการเพิ่มทุนคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําหุน

สามัญเพ่ิมทุนไปชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตร ใหแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งเปนนักลงทุนท่ีจะ

สามารถเอ้ือประโยชนใหแกบริษัท และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดครบวงจรย่ิงขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว บริษัทจึงมิไดมีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแกผูถือหุนเดิม 

หรือเสนอขายตอประชาชน 

2. หลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด 

บริษัท จะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท ใหแก 

ลําดับ รายช่ือ จํานวนหุน เหตุผลในการจัดสรร 
1. นายวิสูตร  พูลวรลักษณ 50,000,000 ใชชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบท

ภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจํากัด 

รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด  มีดังนี้ 

ลําดับ รายช่ือ อาชีพ ที่อยู 
ความสัมพันธกับ

บริษัท 
1. นายวิสูตร  พูลวรลักษณ นักธุรกิจ/กรรมการ  บริษัท ไท 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

เลขท่ี 28 ตําบลดาวคะนอง อําเภอธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600 

ไมมีความเก่ียว

โยงกัน 

4. เกณฑในการกําหนดราคาและเหตุผล 

บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยอางอิงราคาตลาดท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน 

(ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559)   ซึ่งเทากับราคา

หุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เปนเจาของลิขสิทธ์ิ

ภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง ซึ่งเปนผูขาย   ท้ังนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอ

บุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด”   หมายถึง 

ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ี

คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  เพ่ือขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาท่ีคํานวณระหวางวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง      

วนัท่ี 3 มีนาคม 2559  ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน 
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คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน 

คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   คณะกรรมการไดดําเนินการดวย

ความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนผูท่ีมีศักยภาพ  มีความรู  ความสามารถ มีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร  ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางย่ิง 

5.  วตัถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

บริษัท มีวัตถุประสงคในการออกหุนเพ่ิมทุน ดังนี้ 

 1.  เพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและ

บทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ 

  ท้ังนี้  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว  และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและ

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

สมเหตุสมผลเน่ืองจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง ดวย

วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization 

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

29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท  รวมมูลคาท้ังสิ้น 

103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีรายชื่อเปนบริษัท

ประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.   
 

2. เพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้ในป 2559  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  

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

MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และสงเสริมให

บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท 

ในระยะยาว  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล 

MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  

มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4  ท้ังในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 

ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV 

Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จาก

รายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ีเติบโตข้ึนจาก 609 ลานบาทในป 2558 และ

คาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559  หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 146 

 

โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้   คณะกรรมการบริษัท  มีมติเห็นชอบตอการ

เพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ โดยมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และ นาย

วิสูตร  พูลวรลกัษณ   ผูเปนบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามญัเพ่ิมทุนนั้น  มีความเหมาะสมและเปนไปเพ่ือประโยชน

สงูสุดของผูถือหุน  จึงมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

                                        

   

อัตราทุน (Capitalization Rate)
1
  คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ 

วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนน้ัน 
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 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจํากัด 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคล

ในวงจํากัดแลว โดยราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เปนราคาท่ีไมต่ํากวามูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัท และเปนราคาท่ี

ไมต่ํากวาราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน  โดย 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน 

กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  เพ่ือขออนุมัติใหบริษัท เสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาท่ีคํานวณระหวาง  วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง

วันท่ี 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน 

ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงประโยชนท่ีบริษัท จะไดรับนี้ คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบตอการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ โดยมีความเห็นวาราคาเสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนั้น  มีความเหมาะสมและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุด

ของผูถือหุน 

 

6.1  เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุน 

   ในการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ บริษัท มีวัตถุประสงคเพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขา

ซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร  จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  และเพ่ือ

รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้ในป 2559  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  

ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวี

ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และ

สงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปน

ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว 
 

6.2  ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพ่ิมทุนเพ่ือใชชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตร 

   บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนท่ีไดเปนเจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตร

ดังกลาว และการเขาซื้อเปนลักษณะการซื้อสิทธ์ิขาด ซึ่งบริษัท จะใชประโยชนจากลิขสิทธ์ิภาพยนตร เพ่ือรองรับการ

เติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก 

Monomaxxx.com  ซึ่งบริษัท สามารถเผยแพรออกอากาศซ้ําไดไมจํากัด  และในอนาคตบริษัท สามารถนําบท

ภาพยนตรซึ่งเปนภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ําไดอีก  

 

6.3  ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน  เพ่ือใชชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตร 

   คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลขิสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง

(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8.) ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิง

มูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income 

Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization 

Rate) ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท    และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจาก

ราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท  รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการ

ประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผู

ประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ท้ังนี้ การออกหุนเพ่ิมทุนเพ่ือเปนการตอบแทนนั้น ทําให
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บริษัทรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ตามท่ีบริษัทไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  

ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวี

ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  ซึ่ง

จะทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ซึ่งเปนภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณคา ท่ีเคยสรางความประทับใจ

ใหเปนท่ีจดจํา ทําใหบริษัท มี Content เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจร

ย่ิงขึ้น  อันจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content 

อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิตอล 

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

ประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือน

กุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือ

คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มี

รายไดคาโฆษณาท่ีเติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาท ในป 

2559  หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 146 

 

6.4  ความเหมาะสมของราคาหุนท่ีออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ และท่ีมาของ

การกําหนดราเสนอขายดังกลาว 

  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี 2.03 บาทตอหุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํา

กวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุน (ซึ่งใชราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 

2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559) ซึ่งเทากับราคาหุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ 

และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เปนเจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง ซึ่ง

เปนผูขาย   ท้ังนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติ

กําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาด

หลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2559 เพ่ือขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปน

ราคาท่ีคํานวณระหวางวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน มีผลกระทบ

แยกเปนกรณีดังนี้ 

6.4.1  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี

การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน  

6.4.2  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และ

มีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน       

6.4.3  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง

จํานวน และไมมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน  

6.4.4  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง

จํานวน และมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน 



สิ่งท่ีสงมาดวย 7. 

-54- 

 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน

ใหกับบริษัท  ท้ังนี้  เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559  ตามมติคณะกรรมบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 ไดมีมติอนุมัติจัดสรร

หุนเพ่ิมทุน ใหบุคคลในวงจํากัด ภายใตกรอบการอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)    จาก

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนท่ี 1.90 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัท โดยราคาตลาดคํานวณ

จากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัท ยอนหลังเปนระยะเวลา 9 วัน ทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคา

เสนอขาย (ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559) ซึ่งมีราคา

ปดถัวเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 2.00 บาท 

 

 

คณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี 2.03 บาทตอหุนคร้ังนี้ มีความ

เหมาะสมและเปนประโยชนกับบริษัท และผูถือหุน เนื่องจากบริษัท ตองออกหุนเพ่ิมทุนเพ่ือใชชําระคาลิขสิทธ์ิ

ภาพยนตและบทภาพยนตรท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท   ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาเห็นวาการเขาซื้อ

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8.) ท่ีมีมูลคา 

103,000,000 บาท เปนราคาท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิ

ภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method 

หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 

บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 

4,800,000 บาท  รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท         ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต.   ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชอง

ทีวีดิจิตอล  MONO29  มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือน

กุมภาพันธ 2559  มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4  ท้ังในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ มี TV Rating เทากับ 

0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพ

และท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 79  

และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ีเติบโตขึ้นจาก 609 

ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559  หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตรา  

รอยละ 146    จึงไมไดมีการกําหนดสวนลดแตอยางใด และเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีไดรับการเสนอขายหุน

แบบเฉพาะจงเจาะครั้งนี้   จึงเลือกกําหนดวันในการกําหนดราคาตลาด    ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวง

น้ําหนักของหุนของบริษัท  รวม 9 วันทําการ  ซึ่งเปนเกณฑจํานวนวันท่ีเทากัน 

 

6.5  เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนท่ีออกใหมใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนท่ีออกใหมใหกับนายวิสูตร พูลวรลกัษณ  

มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูท่ีมีศักยภาพ  มีความรู  ความสามารถ 

มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร  ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางย่ิง 

อีกท้ังยังทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ท่ีเปนภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงในอดีต มีคุณคาและเคยสรางความ

ประทับใจใหเปนท่ีจดจํา ซึ่งทําใหบริษัท มี Content เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและ

ครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว 

  



สิ่งท่ีสงมาดวย 7. 

-55- 

 และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและบทภาพยนตร

จํานวน 29 เร่ือง(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8.) ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาท่ีสมเหตุสมผลเน่ืองจาก

บริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได 

(Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตรา Discount 

Rate ท่ี 10.42%  และ Cap. Rate ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 

เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท  รวมมูลคาท้ังสิ้น 

103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีรายชื่อเปน

บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังนี้คณะกรรมการ

บริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิม

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  มี TV Rating ติดอันดับ 1 

ใน 4  ท้ังในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือ

เปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 

และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB 

Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ีเติบโตข้ึนจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 

1,500 ลานบาท ในป 2559  หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 146 

 

6.6  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อัน

เนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตรดังกลาวโดยการออกหุนเพ่ิมทุน

เพ่ือเปนการตอบแทนนั้น ทําใหบริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  โดยไมมีผลกระทบในดาน

ลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุน

และการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้   ท้ังนี้  ในป 2559  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  

ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวี

ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และ

สงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปน

ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว   

 สําหรับเงินทุนท่ีบริษัท ตองนํามาซื้อ Content  สวนท่ีเหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาทถึง 700,000,000 บาท 

นั้น เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29  ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน  แบบ

บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  จะมาจากผลการดําเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท 

 

ท้ังนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.18 เทา 

และเม่ือรวมรายการเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุนแลว สัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท จะลดลงเปน 1.17 เทา 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถดําเนินการตามแผนการจัดซื้อ Content ให

เปนไปตามแผนท่ีตั้งไวมีอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก  ในป 2559 บริษัท ยังไดขออนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) ไวอีกเปนจํานวน 265,000,000 หุน   หากบริษัท มีความตองการเงินลงทุน  บริษัท สามารถระดม

ทุนไดอยางรวดเร็วเพ่ือใหเปนไปตามแผนท่ีบริษัท ตั้งไว 
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ดังนั้น  บริษัท จึงขออนุมัติเพ่ิมทุนในคร้ังนี้  และหากบริษัท จะเขาทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 

เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 
7. เหตุผลและประโยชนที่จะไดรับ 

 การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต ทีวีดิจิตอล  ดูหนังออนไลน 

ของบริษัท ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบรกิารเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจรย่ิงขึ้น  เพ่ือ

ความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคตและยังทําใหบริษัท รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทาง

การเงินของบริษัท และบริษัท ยังสามารถเผยแพรภาพยนตรท่ีซื้อมาออกอากาศซ้ําไดไมจํากัดคร้ัง ปจจุบันชองทีวีดิตอล 

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

มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ      ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 

ในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ  หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้น

รอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen  และในอนาคตบริษัท สามารถนําบทภาพยนตรซึ่งเปน

ภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ําไดอีก ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยาง

ตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคา

โฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559  หรือคิดเปนการ

เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ146 

 

8. เงื่อนไขหรอืขอตกลงอื่นๆ ที่สําคัญ 

ระยะเวลาหามขาย สําหรับผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนแบบการเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement) ดังกลาวหามขายหุน

เปนเวลา 2 ป และจะสามารถขายหุนได 50% ของจํานวนหุนท่ีติดเงื่อนไขในการหามขายเม่ือพนระยะเวลา 1 ป แรก    

(lock up)  

 

9.  เงื่อนไขในการทาํรายการ 

 บริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสยีงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุน ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเพ่ือจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 

 

          10. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) 

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด  
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 - 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 ) คํานวณบนสมมุติฐานท่ีกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา                   

        รอยละ 90 ของราคาตลาด ท้ังนี้  ราคาตลาดเทากับ 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 

 

1.3 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และไมมีการ

เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

 

1.4 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และมีการ

เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

 

=                                     จํานวนหุน PP 

                      (จํานวนหุน PP  + จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

 

=                                      จํานวนหุน PP 

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

 

 

=                                      จํานวนหุน PP 

(จํานวนหุน PP+ จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนท่ีชําระแลว)

 

=                                      จํานวนหุน PP 

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

 

1.56 

 

 

 

1.44 

 

 

 

1.06 

 

 

1.00 
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ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ มูลคา
(รอยละ)

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 

 

 

 

 

 

2.4 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสทิธิ  ครบท้ังจํานวน และมีการ

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 จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสทิธิ) 

(จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุน PP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ       

แสดงสิทธิ) 

 

=                       ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                           ราคาตลาด 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

((ราคาตลาด x(จํานวนหุนท่ีชําระแลว+หุนเพ่ิมทุน General Mandate))+ 

(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ

แสดงสิทธิ) 

(จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุน PP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ      

แสดงสิทธิ+ หุนเพ่ิมทุน General Mandate) 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

0.75 

 

 

 

 

0.07 

 

 

 

 

 

 

0.93 
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11.  คํารับรองของคณกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

 ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องท่ี

เก่ียวกับการเพ่ิมทุนหากการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง

คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

หากการไมปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใช

สิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ.2535 
 

12.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการบริษัท ทีแ่ตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ 
บริษัท 

        - ไมมี – 
 

 บริษัท  ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 

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

                               ( นาย ซัง โด ลี  ) 

 ตําแหนง                      กรรมการ 

 

 

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

                      ( นายนวมินทร ประสพเนตร  ) 

 ตําแหนง                     กรรมการ 


