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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันที่  21  กุมภาพันธ 2560 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 

เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติเก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียัง

มิไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะส้ินสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560 

-ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เปน 519,699,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ 

334,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 33,400,000 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน หุนสามัญ - - - 

หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) หุนสามัญ 334,000,000 0.10 33,400,000.-

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 และ

ชําระเงนิคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - -

ประชาชน - - - - -

บุคคลใดๆ  - - - - -

เพ่ือรองรับการ - - - - -

แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ   

ตราสาร(ระบุ)   
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 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 334,000,000 9.99 โปรดดเูงื่อนไขอ่ืน  ๆดานลาง

 หุนบุริมสิทธิ - - -

1/
  รอยละตอทุนชําระแลว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) 

(2) บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดใหมีการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน 

(3) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของ

และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ 

  3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน  2560  เวลา 14.00 น.   ณ  ออดิทอเรียม   ชั้น 3 

อาคารจัสมิน  อินเตอรเนชั่นแนล  เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

11120  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันท่ี 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตาม    

ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี  9 มีนาคม 2560  (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือ

หุน) 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)         
4.1  การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4.3  การดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4.4  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือมีการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป   

(General Mandate) 
 

5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม  
 เพ่ือใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และมีโครงสรางเงิน

ลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษัท 

     

  ท้ังนี้  ในป 2560  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 

800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง

ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว  
 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  ทําใหบริษัทรักษาและ

เพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น  เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ 

 

6. ประโยชนที่บริษทัจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ   เพ่ือขยาย

ธุรกิจและสงเสริมสภาพคลองของบริษัท  

 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลใน  
วงจํากัด 

 คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) คือการเพ่ิมทุนท่ีไดรับอนุมัติจาก

ผูถือหุนไวเปนการลวงหนา   ดังนั้น  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตองมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาออกและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม   โดยมีเหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุน    

เพ่ือเสริมสภาพคลองใหแกบริษัทในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียน    การเพ่ิมทุนจึงถือไดวามีความคลองตัวรวดเร็ว               

ในการระดมทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม ทันตอปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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 7.1  เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุน 

   ในการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้   ในป 2560  

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

บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29  ทีวีดาวเทียม MonoPlus   และบริการดูหนังออนไลน

แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และสงเสริมใหบริษัทสามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น   ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว 

7.2  ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพ่ิมทุน 

   บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนท่ีบริษัท มี Content  ท่ีครอบคลุมตอบสนองกลุมลูกคา

ทุกวัย เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบ

บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com   

7.3  ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน   

   คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ตามท่ีบริษัทไดตั้ งงบประมาณในการจัดซื้อ Content          

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

ดิจิตอล MONO29   ทีวีดาวเทียม MonoPlus  และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  

ซึ่งทําใหบริษัทมี  Content  เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะ

เปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว 

7.4  ความเหมาะสมของราคาหุนท่ีออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และท่ีมาของการ 

กําหนดราคาเสนอขายดังกลาว 

  ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด  

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย

บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม)  

  ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด   ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด

ราคาเสนอขายหุนท่ีไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอผู

ลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคา

เสนอขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ

ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทอาจ

กําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาที่คํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 

หมวด 1 ขอ 8 (1)) โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ 

ขณะนั้นดวยและเพ่ือใหการระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว  เพ่ือใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ 
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มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้ 

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

เพียงรอยละ 9.08 และรอยละ 0.91 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี

การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน       

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

รอยละ 6.43 และรอยละ -0.002 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง

จํานวน และมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน

ใหกับบริษัท และมีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑขางตนมีความเหมาะสมแลว  

7.5  เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแก

บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแลววาจะทําใหบริษัทสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี

เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท 

  โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน 

2. มีความพรอมดานการเงินและมีความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมใน   

การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3. มีคุณสมบัติ ท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหดีขึ้น และสามารถให 

คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน 
 

 7.6   ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท      

อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท รักษา

และเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้   

ท้ังนี้  ในป 2560  บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 

800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง

ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว  รวมถึงเพ่ือใหบริษัท มีเงินทุน

หมุนเวียนท่ีพอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ     โดยท่ีบริษัทจะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว 

ท้ังนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.28 เทา และ

เม่ือรวมรายการเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุนแลว สัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท จะลดลงเปน 1.25 เทา 
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ทําใหบริษัทรักษาและ

เพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติเพ่ือขยายธุรกิจ 

 
 8. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) 
 

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด  

 - จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท       3,343,935,537 หุน 

 - จํานวนหุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ   1,519,064,438 หุน 

 - รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท       4,862,999,975 หุน 

 - จํานวนหุนเพ่ิมทุน PP (General Mandate) “GM”        334,000,000 หุน  

 - รวมจํานวนหุน        5,196,999,975 หุน 

 - ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1.003                                                 ราคา 2.492 บาท 

 - ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานท่ีกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90   

   ของราคาตลาด ท้ังนี้   ราคาตลาดเพ่ือจําลองสูตรการคํานวณกําหนดเทากับ 3.67 บาทตอหุน โดยกําหนดจากราคาถัวเฉลี่ย    

   ถวงน้ําหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 (วันท่ี 9 – 20 กุมภาพันธ  

   2560)  

 

 

ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ 
มูลคา

(รอยละ)

 

1.  Control  Dilution 

1.1 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 

Mandate ท้ังจํานวน 

 

1.2 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 

Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

=                              จํานวนหุน PP (GM) 

                      (จํานวนหุน PP GM  + จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

 

 

=                      จํานวนหุน PP (GM) 

(จํานวนหุน PP (GM) + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนท่ี

ชําระแลว) 

 

 

9.08 

 

 

 

 

6.43 
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ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ 
มูลคา

(รอยละ)

2.  Price Dilution 

2.1 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 

Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

2.2 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และมีการ

เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

 

=                       ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                           ราคาตลาด 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

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

                     (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุน PP (GM)) 

 
=                ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                    ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

ราคาตลาดกอนเสนอขาย = 

 ((ราคาตลาด xจํานวนหุนท่ีชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ)) 

           (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ) 

 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

(ราคาตลาด x จํานวนหุนท่ีชําระแลว) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ)+ (ราคาเสนอขาย PP x จํานวนหุน PP (GM)) 

(จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ + จํานวนหุน 

PP(GM)) 

 

0.91 

 

 

 

 

 

-0.002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต  ชองทีวีดิจิตอล ชองทีวี

ดาวเทียม  ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัท  ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางครบวงจรย่ิงขึ้น  เพ่ือความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต 

10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรบัผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

เหตุผลท่ีบริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด มีขั้นตอนและใชระยะเวลาดําเนินท่ี

รวดเร็วสามารถกําหนดเปาหมายของกลุมนักลงทุนตามท่ีบริษัทตองการได ไมวาจะเปนนักลงทุนท่ีมีศักยภาพดานเงินทุน อีก

ท้ังสามารถกําหนดจํานวนเงินท่ีแนนอนไดทันตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังผลประกอบการและการ

ดําเนินงานแกบริษัทและผูถือหุนดวย 
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11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน 

คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน   คณะกรรมการจะดําเนินการดวยความ

ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน 

2. มีความพรอมดานการเงินและมีความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมใน   

การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 

 3. มีคุณสมบัติ ท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหดีขึ้น  และสามารถให 

    คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน 

 

12.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัที่มีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีระบุในสารสนเทศนี้  ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 

ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอรับรอง

วาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุในสารสนเทศ

นี้ตลอดจนไมมีขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิด 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการเพ่ิมทุนหากการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง

คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

หากการไมปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใชสิทธิ

ฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ.2535 

 

 13.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 21 กุมภาพันธ 2560

2. วันแจงมติคณะกรรมการบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ 21 กุมภาพันธ 2560

3. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน 

(Record Date) 

8 มีนาคม 2560

4. วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

9 มีนาคม 2560

5. เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตบริษัท 24 มีนาคม 2560

6. สงออกหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนโดย TSD 4 เมษายน 2560

7. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 26 เมษายน 2560

8. วันแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ตอตลาด

หลักทรัพยฯ 

26 เมษายน 2560



สิ่งท่ีสงมาดวย 6. 

 

-66- 

 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

9 วันท่ีนํามติท่ีประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
 

10. วันเขาทํารายการขายหุน PP แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate)  

หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

(ทํารายการไมเกิน AGM คร้ังถัดไป) 

 

บริษัท  ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 
 

 

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

                               (นายนวมินทร ประสพเนตร) 

 ตําแหนง                      กรรมการ 

 

 

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

                      (นาย ซัง โด ลี  ) 

 ตําแหนง                     กรรมการ 

 


