
    

 

 เลขที่ MONO 003/64 

    

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 

 

เร่ือง  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  

             เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) งดจ่ายเงินปันผล และการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป          

             (General Mandate) 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ 

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 1)  รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 1/2564  เม่ือวันที่          

24 กุมภาพันธ ์2564  ได้มีมติอนุมัติวาระที่สาํคัญ ดังน้ี 

 

 1. อนุมัติงบการเงินซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจาํปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีแล้ว  และให้นาํเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 2.  อนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฏหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ                 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  

 3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายช่ือต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2564 

  1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ  

                        (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2559 - 2563) 

  2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ  

   (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2556 - 2558) 

  3. นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5730 

     (ยังไม่เคยลงนามรับรองบการเงิน) 



  โดยกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 1,300,000.- บาท 

และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

  

 4. เห็นควรให้นายปรีชา ลีละศิธร นายนวมินทร์ ประสพเนตร  และนายซัง โด ลี  ออกจากตําแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 น้ี และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีพิจารณาต่อไป  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ของคณะกรรมการสาํหรับปี 2564 จํานวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564 เช่นเดียวกัน  

  

5. อนุมัติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 

34,700,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุน       

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 347,105,403.80 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 381,805,403.80 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ จาํนวน 3,818,054,038 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

 

6. อนุมัติให้นาํเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  ดังน้ี 

“ข้อ 4.   ทุนจดทะเบียนจาํนวน      381,805,403.80 บาท    (สามร้อยแปดสบิเอด็ล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อย 

                                                                                 สามบาทแปดสบิสตางค์)  

        แบ่งออกเป็น         3,818,054,038 หุ้น     (สามพันแปดร้อยสบิแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสาม 

                                                                                 สบิแปดหุ้น)                       

มูลค่าหุ้นละ                       0.10 บาท    (สบิสตางค์)  

โดยแยกออกเป็น  

     หุ้นสามัญ            3,818,054,038 หุ้น     (สามพันแปดร้อยสบิแปดล้านห้าหม่ืนสี่พันสาม 

                                                                                 สบิแปดหุ้น)                       

หุ้นบุริมสทิธิ์                                  -   หุ้น” 

 

  ทั้งนี้  มอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจ

แก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

 

7. อนุมัติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบ

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดักาํหนดราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุ้น 



ทั้งนี้   มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในการลงนามในเอกสาร

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ี 

โดยมีรายละเอยีดปรากฎในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 

 8. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 

นาฬิกา โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ภายใต้พระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด          

จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

     จากผลการดาํเนินงานปี 2563 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบ 

               บัญชีประจาํปี 2564 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสาํหรับปี 2564 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตาํแหน่งสาํหรับปี 2564 

 วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 347,105,403.80 บาทเป็น   

                                381,805,403.80 บาท 

 วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง 

  กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จํานวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 

9.99 ของทุนชาํระแล้ว เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 วาระที่ 11   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 

 9. กาํหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 (วัน Record Date) ในวันที่ 

11 มีนาคม 2564 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคล

อื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอาํนาจพิจารณาอนุมัติ

แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 รวมทั้งแก้ไข



หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 หากบริษัทประสบปัญหาใน

การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลซ่ึงทาํให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพ่ือส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทาํ

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทาํให้มีความจาํเป็นต้อง

แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม 

  

  อน่ึง ผู้ถอืหุ้นสามารถเรียกดูหนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 และเอกสารประกอบการ

ประชุมในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

 

 

  ขอแสดงความนับถอื   

 บริษัท โมโน เนก็ซ์ จาํกดั (มหาชน)   

  

 

 

  

 (นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 

 

 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษทั โมโน เน็กซ ์จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  24 กุมภาพนัธ ์2564  

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จาํกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับ

การเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้  

1. การเพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกบัการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้  

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 

347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,700,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้  

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ 

 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

 แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หุ้นสามัญ 347,000,000 0.10 34,700,000.- 

หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

- กรณกีารเพ่ิมทุนแบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  ให้กรอกข้อมูลในลาํดับถดัไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

-   กรณกีารเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาํดับถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2.  การจัดสรรหุน้เพิม่ทุน  

  2.1  แบบกําหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถอืหุ้นเดิม - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใดๆ  - - - - - 

เพ่ือรองรับการ - - - - - 

แปลงสภาพ/ใช้สทิธขิอง      

ตราสาร(ระบุ)      

 2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน้ 

   - ไม่มี –  
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  2.2  แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชาํระแล้ว
1/
 

หมายเหตุ  

ผู้ถอืหุ้นเดิม หุ้นสามัญ - - - 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/     

ใช้สทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ     

ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสทิธไิด้  - - - 

ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

บุคคลในวงจาํกดั หุ้นสามัญ 347,000,000 9.99 โปรดดูเง่ือนไขอื่น  ๆด้านล่าง 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

1/
  ร้อยละต่อทุนชาํระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่าตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) 

(2) บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดัให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทในคร้ังถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกาํหนดให้ต้องจัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีในคร้ังถดัไป แล้วแต่วันใดจะถงึกาํหนดก่อน 

(3) ให้มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณาและกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

และมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนนี้  

  3. กําหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมติัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ในวันพฤหัสบดี 29 เมษายน 2564  เวลา 14.00 นาฬิกา โดยจะจัดการ

ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม

ของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤษ์ ตําบลบางพลับ  อาํเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกาํหนด

รายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้ง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

4.1  การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 

4.2 การขออนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4.3  การดาํเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนและทุนชาํระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
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4.4  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัดเข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือมีการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป   

(General Mandate) 

5.  วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพิม่  

 เพ่ือให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกจิ ส่งเสริมสภาพคล่อง และมีโครงสร้างเงิน

ลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท 

      ทั้งนี้   ในปี 2564 บริษัท ต้ังงบประมาณในการจัดซ้ือ Content  ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ  1,000,000,000 บาท ถึง 

1,200,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทวีีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก 

MonoMax รวมถึง content สาํหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดทาํให้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท  อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการ

ดาํเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว  

 คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็ว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ทาํให้บริษัทรักษาและ

เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดาํเนินธุรกจิปกติและรองรับการขยายธุรกจิ 

6. ประโยชนท่ี์บริษทัจะพึงไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

 บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาํเนนิธุรกจิปกติ   เพ่ือขยาย

ธุรกจิและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท  

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลใน  

วงจํากดั 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็การเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพ่ิมทุนที่ได้รับอนุมัติจาก

ผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า   ดังนั้น  การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดัต้องมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจําเป็นในการเพ่ิมทุน        

เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพ่ิมทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัวรวดเร็ว               

ในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทนัต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

 7.1  เหตุผลและความจาํเป็นในการเพ่ิมทุน 

   ในการเพ่ิมทุนคร้ังนี้  บริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท  ทั้งนี้  ในปี 2564 

บ ริ ษัท ต้ั งงบประมาณ ในการจัดซื้ อ  Content ประเภท ต่ างๆ  อ ยู่ที่ ป ระม าณ  1,000,000,000 บาท  ถึ ง 

1,200,000,000 เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก 

MonoMax รวมถึง content สาํหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดทาํให้ และส่งเสริมให้

บริษัทสามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้ น   ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับ

บริษัทในระยะยาว 

7.2  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพ่ิมทุน 

   บริษัท ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้า

ทุกวัย เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax 

รวมถงึ content สาํหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดทาํให้ 
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7.3  ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน   

   คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็ว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทาํให้บริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท   ตามที่บ ริษัทได้ ต้ังงบประมาณในการจัดซื้ อ Content          

ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ  1,000,000,000 บาท ถึง 1,200,000,000 เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทีวี

ดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax รวมถึง content สาํหรับช่องรายการบน

บริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดทาํให้ ซึ่งทาํให้บริษัทมี  Content  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรยิ่งข้ึน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาว 

7.4  ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั และที่มาของการ 

กาํหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 

  ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจาํกัด  

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากาํหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดย

บริษัท จะปฏบัิติตามหลักเกณฑดั์งนี้  

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่าตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม)  

  ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด   ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะกาํหนด

ราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้

ลงทุน โดยกาํหนดราคาเสนอขายจะเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคา

เสนอขายต้องไม่ตํ่ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาํการ

ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาํการติดต่อกันก่อนวันกาํหนดราคาเสนอขายหุ้น  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ

กาํหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คาํนวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด 

หมวด 1 ข้อ 8 (1) โดยในการกาํหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

ด้วยและเพ่ือให้การระดมทุนเป็นไปอย่างรวดเรว็  เพ่ือให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 

7.5  เหตุผลและความจาํเป็นในการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นในการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะทาํให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาํเนินธุรกจิปกติ รองรับการขยายธุรกจิ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท 

  โดยบริษัทมีหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลในวงจาํกดัดังนี้  

1. บุคคลในวงจาํกดัแบบเฉพาะเจาะจงดงักล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน 

2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจํากัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมใน   

การบริหารหรืออาํนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3. มีคุณสมบัติที่ จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทให้ ดีขึ้ น  และสามารถให้ 

คาํแนะนาํในการหาโอกาสลงทุน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 

 

 7.6  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท      

อนัเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทาํให้บริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท อนัเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงิน

ดังกล่าวนี้    ทั้ งนี้   ในปี  2564  บริษัทต้ังงบประมาณในการจัดซื้ อ Content  ประเภทต่างๆ  อยู่ที่ประมาณ  

1,000,000,000 บาท ถงึ 1,200,000,000 บาท เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทวีีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนัง

ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax รวมถึง content สาํหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็น

ผู้จัดทาํให้ และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนาํเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรย่ิงขึ้น ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาว รวมถึงเพ่ือให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดาํเนินธุรกจิปกติ โดย

ที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสั้นและรวดเรว็ 

 

ทั้งนี้  งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ได้แสดงสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 

2.26 เท่า และเม่ือรวมรายการเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จะลดลง

เป็น 2.20 เท่า 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็ว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ทาํให้บริษัทรักษา

และเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท  โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดาํเนินธุรกจิปกติเพ่ือขยายธุรกจิ 
 

8. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนต์  ช่องทีวีดิจิตอล ช่องทีวี

ดาวเทียม  ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน์ ของบริษัท  ช่วยส่งเสริมให้บริษัท นาํเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น  เพ่ือความสามารถในการทาํกาํไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

9. รายละเอยีดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด มีข้ันตอนและใช้ระยะเวลาดาํเนินที่

รวดเรว็สามารถกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน 

อกีทั้งสามารถกาํหนดจาํนวนเงินที่แน่นอนได้ทนัต่อการดาํเนินธุรกจิ ซึ่งจะทาํให้เกดิประโยชน์สงูสดุทั้งผลประกอบการและ

การดาํเนินงานแก่บริษัทและผู้ถอืหุ้นด้วย 

10.  คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน 

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมการจะดาํเนินการด้วยความระมัดระวัง 

และ มีหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลในวงจาํกดัดังนี้  

1. บุคคลในวงจาํกดัแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน 

2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจํากัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมใน   

การบริหารหรืออาํนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 
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 3. มี คุณสมบั ติที่ จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทให้ ดีขึ้ น  และสามารถให้ 

    คาํแนะนาํในการหาโอกาสลงทุน 

 

11.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้   ในการนี้  กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท 

ได้แก่ นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ และนายนวมินทร์ ประสพเนตร  ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้ แล้วอย่างระมัดระวัง 

และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเทจ็ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซึ่งจาํเป็นต้องมี หรือต้อง

ระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่

เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

 12.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  24 กุมภาพันธ ์2564 

2. วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 24 กุมภาพันธ ์2564 

3. วันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  

(Record Date) 

11 มีนาคม 2564 

5. เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมบนเวบ็ไซต์บริษัท 26 มีนาคม 2564 

6. ส่งออกหนังสอืนัดประชุมให้ผู้ถอืหุ้นโดย TSD 5 เมษายน 2564 

7. วันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 29 เมษายน 2564 

8. วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

29 เมษายน 2564 

9 วันที่นาํมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นไปจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนต่อ

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

10. วันเข้าทาํรายการขายหุ้น PP แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 

Mandate)  

หลังจากได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. 

(ทาํรายการไม่เกนิ AGM คร้ังถัดไป) 
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บริษัท  ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 

 

 ลายมือช่ือ…………………………………………………………………………….กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                       (นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์) 

 ตาํแหน่ง                      กรรมการ 

 

 

 ลายมือช่ือ…………………………………………………………………………….กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                      (นายนวมินทร์ ประสพเนตร) 

 ตาํแหน่ง                     กรรมการ 
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