OM6409002
10 กันยายน 2564
เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวสเน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564, กําหนด
วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 และกําหนดวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท นิว ส
เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ, การเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (แกไข/เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (F 53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2564
ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซน
เอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 นั้น บริษัทฯ ขอแจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการที่สําคัญ ดังนี้
1.

อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน
85,222,010,947
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เปน ทุนจดทะเบียนจํา นวน
75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 85,222,010,947 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งประกอบดวย (1) หุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนที่จําหนายไมหมด
จํานวน 2,956,866,502 หุน (2) หุนที่ออกไวเพื่อ รองรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) จํานวน 20,366,253,667 หุน (3) หุนที่ออกไวเพื่อรองรับ การใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 จํานวน 61,898,890,778 หุน และพิจารณาอนุมัติใหนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ

75,650,197,648 บาท

(เจ็ดหมื่นหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน
เกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยสี่สิบแปดบาท)
75,650,197,648 หุน (เจ็ดหมื่นหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน
เกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยสี่สิบแปดหุน)
1 บาท
(หนึ่งบาท)

โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
2.

75,650,197,648 หุน
-

(เจ็ดหมื่นหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน
เกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยสี่สิบแปดหุน)
หุน (-)”

อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน
30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน
105,650,197,648 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 4
ราย ไดแก
(ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 15,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
50.00 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้
(ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 6,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 21.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ครั้งนี้
(ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 16.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ครั้งนี้
(ง) นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 3,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
11.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้
และพิจารณาอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให
ยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

แบงออกเปน
มูลคาหุนละ

105,650,197,648 บาท

(หนึ่งแสนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่ง
แสนเก า หมื่ น เจ็ ด พั น หกร อ ยสี่ สิ บ แปด
บาท)
105,650,197,648 หุน (หนึ่ ง แสนห า พั น หกร อ ยห า สิ บ ล า นหนึ่ ง
แสนเกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยสี่สิบแปดหุน)
1 บาท
(หนึ่งบาท)

โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

105,650,197,648 หุน (หนึ่ ง แสนห า พั น หกร อ ยห า สิ บ ล า นหนึ่ ง
แสนเกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยสี่สิบแปดหุน)
หุน (-)”

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส
เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (F 53-4) (สิ่งที่สงมาดวย 1)
3.

อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวน ไมเกิน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออก
ใหม ต อ บุ ค คลในวงจํ า กั ด เพื่ อ รองรั บ การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private
Placement) จํานวน 4 ราย ไดแก
(ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 15,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุน
ละ 1 บาท
(ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 6,500,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 1 บาท
(ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุน
ละ 1 บาท
(ง) นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 3,500,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุน
ละ 1 บาท
และบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 โดยราคาเสนอขายหุนละ 0.018 บาท รวมมูลคาเทากับ 540,000,000 บาท
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแก นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน
และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญนั้น เปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ
90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ โดย “ราคาตลาด” จะคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ยอนหลังไมนอยกวา
7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการไดมีมติใหเสนอวาระตอที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือระหวางวันที่
19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564
ลําดับ
1

วันที่
19 สิงหาคม 2564

ปริมาณการซื้อขายหุน (หุน) มูลคาการซื้อขายหุน (บาท)
53,511,800
928,297

2

20 สิงหาคม 2564

104,584,700

1,996,427

3

23 สิงหาคม 2564

103,791,700

2,006,267

4

24 สิงหาคม 2564

1,947,238,600

39,396,171

5

25 สิงหาคม 2564

1,155,486,600

23,109,530

6

26 สิงหาคม 2564

187,085,900

3,514,987

7

27 สิงหาคม 2564

61,002,500

1,218,715

8

30 สิงหาคม 2564

61,890,200

965,014

9

31 สิงหาคม 2564

106,630,000

2,039,874

10

1 กันยายน 2564

49,371,600

851,924

11

2 กันยายน 2564

100,428,600

1,511,192

12

3 กันยายน 2564

41,099,200

702,370

13

6 กันยายน 2564

58,249,500

979,773

14

7 กันยายน 2564

148,804,400

2,949,159

15

8 กันยายน 2564

9,719,199,000
รวม
13,898,374,300
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ (บาท/หุน)
รอยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ (บาท/หุน)

195,514,942
277,684,642
0.020
0.018

3.1 การจัดสรรหุนตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกิน
กวาสิทธิรายใด ถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
(Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการ
ถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูใน
บริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

3.2 การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม
ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 รายขางตน จึงไม
ตองปฏิบัติตามเกณฑการขายหุน (Silent Period) ของตลาดหลักทรัพยแตอยางใด กลาวคือ บุคคลทั้ง 4
รายขางตน ไมตองปฏิบัติตามขอจํากัดเรื่องการหามซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรรใหแกตน
เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเริ่มดําเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้เขาขายเปนการเสนอขาย
หุนที่ออกใหมในราคาต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะสั่งรับหุนในสวนเพิ่มทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหนาที่หามไมใหบุคคลที่ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลใน
วงจํากัดดังกลาวนําหุนที่ไดรับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
หุนเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนดังกลาวเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่ง
หามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาหามขาย
หุน (Silent Period) สําหรับการเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพตอบุคคลในวงจํากัด
4.

อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับ
การแตง ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ รักษาการประธานเจาหนาที่บ ริหาร มีอํานาจพิจารณาและ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนด แกไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออก เสนอขาย จัดสรรและ
จองหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้ง
จํานวนหรือหลายคราว จํานวนหุนที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ
การชํา ระเงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน
(2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ การติดตอ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงาน
ใดๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(3)

ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือตอเนื่องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

ทั้งนื้ บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ภายในเดือน
ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ปรากฏ
ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่สงมาดวย 2)
5.

อนุมัติใหกํา หนดรายชื่ อ ผูถือ หุนที่มีสิทธิเขา รวมการประชุมวิสามัญผูถือ หุน ครั้ง ที่ 1/2564 ของบริษัท ฯ
(Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

6.

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กําหนดการดังกลาวเปนกําหนดการเบื้องตน อยางไรก็
ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอํานาจใหฝายจัดการดําเนินการเปนผูตัดสินใจหากมีการเปลี่ยนแปลง)
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดจําหนาย และ
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนัง สือ บริคณหสนธิของบริษัท ฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

และอนุ มั ติ ม อบหมายให ป ระธานกรรมการ และ/หรื อ รั ก ษาการประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร มี อํ า นาจ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่การจัดประชุม และ/หรือรูปแบบการจัดประชุม รวมถึงดําเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเรียกและการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ไดในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตาม
ความจําเปนและเหมาะสม ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีผู
ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงอยางตอเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีความตระหนักและ
หวงใยสุขภาพ และความปลอดภัยของผูถือหุนและผูเขารวมประชุม รวมถึงผูที่มีสวนรวมในการจัดประชุม
ทุกทานเปนอยางยิ่ง บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ขอให
ผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด เพื่อเปนการปองกันและลดความ
เสี่ยงตอการแพรระบาด ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานครและรัฐบาล โดยจะแจงใหผู
ถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทานทราบรายละเอียดของมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายละเอียด รวมถึงขอปฏิบัติสําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุนผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสและการมอบฉันทะ ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ตอไป บริษัทฯ
ตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพรตอประชาชนและนักลงทุนตอไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษฎา พฤติภัทร)
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2564
(แกไขเพิ่มเติม)
ขาพเจ า บริษัท นิว ส เน็ ตเวิรค คอร ป อเรชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการครั้ง ที่
10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนตัดหุนที่ยังไมไดจําหนาย
การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปนี้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 85,222,010,947 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยัง
ไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 85,222,010,947 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งประกอบดวย (1) หุนที่
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนที่จําหนายไมหมดจํานวน 2,956,866,502 หุน (2) หุนที่ออกไวเพื่อรองรับ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 20,366,253,667 หุน (3) หุนที่ออกไว
เพื่อรองรับ การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 จํานวน 61,898,890,778 หุน
1.2 ที่ ประชุ มคณะกรรมการได มี มติ ให เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ จาก 75,650,197,648 บาท เป น
105,650,197,648 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายที่ราคา
หุนละ 0.018 บาท รวม 540,000,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน

จํานวนหุน

 แบบกําหนด
วัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General
Mandate)

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

30,000,000,000
-

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

-

มูลคาที่ตรา ราคาเสนอ
ไว (บาทตอ ขาย (บาท
หุน)
ตอหุน)
1.00
0.018
-

-

รวม
(บาท)
540,000,000
-

สิ่งที่สงมาดวย 1

2.

การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน

จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม :
ใหม)

นางสาวอรอร อัครเศรณี

15,000,000,000

-

0.018

นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน

6,500,000,000

-

0.018

นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ

5,000,000,000

-

0.018

นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ

3,500,000,000

-

0.018

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ
(บาทตอหุน) และชําระเงินคาหุน
โปรดดู
หมายเหตุ ขอ 3

โปรดดู
หมายเหตุ
ขอ 1 – 3

หมายเหตุ:
(1) บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000,000 หุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ขางตน และบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ในราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 0.018 บาท ซึ่งเปนราคาที่
ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ
“ราคาตลาด” จะคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่
คณะกรรมการไดมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน คือระหวางวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564
(2) การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใด ถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
(Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตาง
ดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไมต่ํากวารอย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 รายขางตน จึงไมตองปฏิบัติตาม
เกณฑการขายหุน (Silent Period) ของตลาดหลักทรัพยแตอยางใด กลาวคือ บุคคลทั้ง 4 รายขางตน ไมตองปฏิบัติ
ตามขอจํากัดเรื่องการหามซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรรใหแกตน เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาวเริ่มดําเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้เขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออก
ใหมในราคาต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะสั่งรับหุนในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจด
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ทะเบียน บริษัทฯ มีหนาที่หามไมใหบุคคลที่ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัดดังกลาวนําหุนที่ไดรับ
จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6
เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่ง
หามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกําหนด
ระยะเวลาหามขายหุน (Silent Period) สําหรับการเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพตอบุคคลในวงจํากัด
(3) อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้
(3.1) กําหนด แกไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุน
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลาย
คราว จํานวนหุนที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชําระเงินคาหุน
ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
(3.2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ การติดตอ
การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนํา
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(3.3) ดํา เนินการอื่นใดที่จํ าเป น เกี่ ย วของ และ/หรื อต อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจั ดสรรหุนสามัญเพิ่ มทุ น
ของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน เพื่อเสนอขายแก นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/
หรือ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา สิ่ง
สรรเสริญ ทั้งจํานวน จึงไมมีกรณีที่มีเศษของหุน
3.

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สิ่งที่สงมาดวย 1

4.

การขออนุญาตเพิ่ มทุ น/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่ อนไข การขอ
อนุญาต (ถามี)
4.1 การดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ และจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.2 การดําเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพิ่มทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
ในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) ในครั้งนี้มีผูเขาซื้อหุนและชําระคาหุนเต็มจํานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดจํานวน
ประมาณ 540,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนมาเปน
แหลงเงินทุนใหกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน และเปนแหลงเงินทุนและ/หรือใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจในอนาคต
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อชวยสงเสริมให
บริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความมั่นคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อนําเงินที่ไดไปใช ดังนี้
5.1. เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยูระหวางยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพ ย ดังนั้น
เพื่อใหบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อ
เตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของ โดย
บริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ลาน บาท เพื่อดําเนินการดังกลาว โดยคาดวาจะ
จัดสรรเงินทุนภายในไตรมาส 4 ป 2564 จํานวนประมาณ 125 ลานบาท และ ภายในไตรมาส 1 ป
2565 จํานวนประมาณ 350 ลานบาท อยางไรก็ตามระยะเวลาดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาเมื่อบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแลว จะ
สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ภายในไตรมาส 3 ป 2565 โดยระยะเวลาการสรางรายไดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมไปถึงขั้นตอน
การพัฒนาระบบตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ดี หากบริษัทฯไมสามารถระดมทุนได
สําเร็จตามเปาหมาย บริษัทฯอาจจะพิจารณาหาแหลงที่มาของเงินทุนจากแหลงอื่นใด เพื่อใหบริษัทฯมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงทําให
ระยะเวลาในการไดรับใบอนุญาตและการรับรูรายไดของบริษัทฯลาชาออกไปจากที่คาดการณ
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5.2. เพื่ อ สํ า รองไว ใ ช เ ป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล อ งทางเงิ น และรองรั บ การ
ดําเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
5.3. เพื่อใชเปนเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนสําหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
และการตอยอดธุรกิจอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มี
ศักยภาพในการสรางความมั่นคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลดความเสี่ยงของธุรกิจปจจุบันของบริษัทที่พึ่งพิงจาก
ความสามารถของบุคลากรเปนหลักตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
6.

ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1. บริษัทฯ จะมีแหลงเงินทุนที่แนนอนสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา สงผลใหการดําเนินงานของบริษัท
ยอยทางออมเปนไปอยางวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ โดยมีเงินทุนรองรับในการดําเนินการไมวา
จะเปนเงินทุนที่ตองใชเพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขและขอกําหนดจากหนวยงานกํากับดูแล
ที่เกี่ยวของเพื่อใหบริษัทยอยทางออมดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ และเงินทุนที่ใชในการพัฒนาตอ
ยอดธุรกิจในอนาคต
6.2. บริษัทฯ จะมีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้น ซึ่งเปน
การชว ยเพิ่ ม ความสามารถในการกูยื มเงิน จากธนาคารพาณิช ย ในอนาคต และเสริม สร า งความ
แข็งแกรงทางการเงินของบริษัทฯ อันสงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการเขาลงทุนในธุรกิจตาง ๆ
ในอนาคต และดําเนินธุรกิจตอไปตามแผนธุรกิจได
6.3. เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามยื ด หยุ น ทางการเงิ น ในการดํ า เนิ น การตามแผนธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี อ ยู ใ น
ปจจุบัน หรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น และมีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรงขึ้น

7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1. ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
รวมถึงมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนดังกลาว จะมีสิทธิไดรับเงินปนผล โดยที่ผู
ถือหุนดังกลาว จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามจํานวนที่ผูถือหุนแตละรายมี
สิทธิไดรับ เมื่อบริษัทฯ มีผลกําไรจากผลประกอบการของบริษัทฯ
7.2. เปนการชวยสรางเสถียรภาพใหกับเงินลงทุนของผูถือหุน เนื่องจากบริษัทฯ จะมีแหลงเงินทุนสําหรับ
นําไปใชในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงและเพื่อสงเสริมใหบริษัทฯ มี
ความมั่นคงสําหรับการประกอบธุรกิจซึ่งจะสรางผลกระทบในเชิงบวกแกผลประกอบการของบริษัทฯ
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8.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่ม ทุน

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

วัน เดือน ป

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564

9 กันยายน 2564

2.

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษทั ฯ (Record Date)

15 ตุลาคม 2564

3.

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564

4.

จดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง
การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย

ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 มีมติ

5.

ระยะเวลาในการจองซื้ อ และชํ า ระเงิ น ค า หุ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น
สําหรับบุคคลในวงจํากัด

30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564

6.

จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย

ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุน

24 พฤศจิกายน 2564

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษฎา พฤติภัทร)
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(แกไขเพิ่มเติม)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จํานวน 4 ราย ไดแก นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน และ/หรือ นาย
พิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ โดยจะมีนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้ง นี้ ในการออกและเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนเปนเรื่อ งที่มีนัยสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึง ไดจัดเตรียม
สารสนเทศที่เปนสาระสํา คัญตอ การตัดสิ นใจของผูถือ หุน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุนที่ ทจ.
73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนสําหรับหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จํานวน 30,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จํานวน 4 ราย ไดแก
(ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 15,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
50.00 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้
และคิดเปนมูลคาเสนอขายรวม 270,000,000 บาท
(ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 6,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 21.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ครั้งนี้ และคิดเปนมูลคาเสนอขายรวม 117,000,000 บาท
(ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 16.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ครั้งนี้ และคิดเปนมูลคาเสนอขายรวม 90,000,000 บาท
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(ง) นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 3,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
11.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้
และคิดเปนมูลคาเสนอขายรวม 63,000,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยมีราคาเสนอขายที่หุนละ 0.018 บาท ตามราคาตลาด ซึ่งคํานวณ
จากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไม
นอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการไดมีมติใหเสนอ
วาระตอ ที่ ป ระชุมวิ สามั ญผูถื อ หุน ครั้ ง ที่ 1/2564 และการเสนอขายหุนสามัญ เพิ่ มทุน ดั ง กล า วเปน การ
กําหนดราคาเสนอขายที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ และบุคคลใน
วงจํากัดที่ไดรับ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุ นดัง กลา วไมเปน บุคคลที่เ กี่ยวโยงกั นของบริ ษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ งการเป ด เผยข อ มูล และการปฏิ บั ติข องบริ ษั ท จด
ทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ
ตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนด แกไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออก เสนอขาย จัดสรรและ
จองหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือ
หลายคราว จํานวนหุนที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชําระเงินคาหุน
ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
(2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ การ
ติดตอ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
(3) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
การจัดสรรหุนตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer)
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
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วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของ
คนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไม
เกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม
ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 รายขางตน จึงไม
ตองปฏิบัติตามเกณฑการขายหุน (Silent Period) ของตลาดหลักทรัพยแตอยางใด กลาวคือ บุคคลทั้ง 4
รายขางตน ไมตองปฏิบัติตามขอจํากัดเรื่องการหามซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรรใหแกตน
เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเริ่มดําเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้เขาขายเปนการเสนอขาย
หุนที่ออกใหมในราคาต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะสั่งรับหุนในสวนเพิ่มทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหนาที่หามไมใหบุคคลที่ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลใน
วงจํากัดดังกลาวนําหุนที่ไดรับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
หุนเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนดังกลาวเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่ง
หามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาหามขาย
หุน (Silent Period) สําหรับการเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพตอบุคคลในวงจํากัด
2.

หลักเกณฑการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลที่มีศักยภาพดานเงินทุน มีประสบการณ และมีความประสงคที่จะเขาลงทุนใน
ระยะยาวกับบริษัทฯ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และชวยใหบริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงิน
และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
รายละเอียดขอมูลของบุคคลในวงจํากัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
บุคคลที่จ ะไดรับ จั ดสรรหุน สามั ญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ครั้ง นี้ ไดแก นางสาวอรอร อั ครเศรณี และ/หรื อ
นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ

สิ่งที่สงมาดวย 2

(“บุคคลในวงจํากัด”) ซึ่งเปนนักลงทุนผูมีความสนใจลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีศักยภาพ
ดานเงินทุน โดยบุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 ราย ไมมีความเกี่ยวของกันแตอยางใด
1. นางสาวอรอร อัครเศรณี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตําแหนงงานปจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : เปนผูถือหุนบริษัทฯ โดยถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.001 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน ครั้งสุดทาย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564)
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนางสาวอรอร อัครเศรณี:
บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลให
บริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นในอนาคต
2. นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู : ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ตําแหนงงานปจจุบัน : ฝายบริหารดานการศึกษาแผนกเด็กเล็ก โรงเรียนศุภลักษณ สุพรรณบุรี
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน ครั้งสุดทาย ณ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564)
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน :
บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลให
บริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นในอนาคต
3. นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู : แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ตําแหนงงานปจจุบัน : ผูบริหารบริษัท ยู.อาร.เคมีคอล จํากัด
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน ครั้งสุดทาย ณ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564)
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ:
บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลให
บริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นในอนาคต
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4. นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู : แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตําแหนงงานปจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ไซมิสแอสเสท จํากัด (มหาชน)
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน ครั้งสุดทาย ณ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564)
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ:
บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลให
บริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นในอนาคต
ความสัมพันธของบุคคลในวงจํากัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับบริษัทฯ
นอกเหนือจากที่นางสาวอรอร อัครเศรณีเปนผูถือหุนบริษัทฯ โดยถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน คิดเปนรอย
ละ 0.001 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดที่กลาวแลวขางตน
1. บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับบุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 ราย
2. บุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 ราย ไมมีความสัมพันธกับกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
3. บุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 ราย จะไมมีสวนรวมในการบริหาร หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และไมไดเปนกรรมการของบริษัทแตอยางใด
4. บริษัทฯ ไดรับเพียงเงินลงทุนจากบุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 รายเทานั้น โดยไมมีผลประโยชนอื่น
โครงสรางผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ กอนและหลังการเพิ่มทุน
โครงสรางผูถือหุน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
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โครงสรางผูถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด

3.

วัตถุประสงคของการออกหุนเพิ่มทุนและแผนการใชเงิน

3.1 วัตถุประสงค
(ก)

เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยูระหวางยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้น เพื่อใหบริษัท
หลักทรัพยมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุน
ประมาณ 475 ลาน บาท เพื่อดําเนินการดังกลาว โดยคาดวาจะจัดสรรเงินทุนภายในไตรมาส 4 ป 2564
จํานวนประมาณ 125 ลานบาท และ ภายในไตรมาส 1 ป 2565 จํานวนประมาณ 350 ลานบาท อยางไรก็
ตามระยะเวลาดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
ทั้ง นี้ บริษัทฯ คาดวาเมื่อ บริษัท ยอยทางออมไดรับ ใบอนุญาตในการประกอบธุ รกิจ หลักทรัพ ยแ ลว จะ
สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ภายในไตรมาส 3 ป 2565 โดยระยะเวลาการสรางรายไดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมไปถึงขั้นตอนการ
พัฒนาระบบตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ดี หากบริษัทฯไมสามารถระดมทุนไดสําเร็จตาม
เปาหมาย บริษัทฯอาจจะพิจารณาหาแหลงที่มาของเงินทุนจากแหลงอื่นใด เพื่อใหบริษัทฯมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงทําใหระยะเวลาในการ
ไดรับใบอนุญาตและการรับรูรายไดของบริษัทฯลาชาออกไปจากที่คาดการณ

(ข)

เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางเงิน และรองรับการดําเนินงาน
ปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
(ค) เพื่อใชเปนเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนสําหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และ
การตอยอดธุรกิจอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพใน

สิ่งที่สงมาดวย 2

การสรางความมั่นคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในระยะยาว โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลดความเสี่ยงของธุรกิจปจจุบันของบริษัทที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากร
เปนหลักตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
3.2 แผนการใชเงิน
บริษัทฯ มีแผนการในการนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของกลุมบริษัทฯ รวมถึงการ
นําไปขยายธุรกิจที่เกี่ยวของ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือธุรกิจที่มีสินทรัพยภาวรเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจของบริษัท
ฯ เพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความมั่นคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะยาว
4.

ผลกระทบต อ ผู ถื อ หุ น เดิ ม จากการเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น กรณี จั ด สรรให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด
(Private Placement)

4.1 ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดย
ไดรับหุนเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ครบตามจํานวน จะเกิด
Control Dilution ตอผูถือหุนเดิมตามรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
โดยที่ Qo = จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 75,650,197,684 หุน
Qe = จํานวนหุนใหมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 30,000,000,000 หุน
การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
= 30,000,000,000/(75,650,197,684 + 30,000,000,000)
= รอยละ 28.40
4.2 ผลกระทบดานราคา (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา
เสนอขายที่ 0.018 บาทตอหุน ผลกระทบดานราคา มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
Price Dilution = (Po - PE) / Po
โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe)
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Po = ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวา 7
วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2564) ซึ่งเทากับ 0.020 บาท ตอหุน (กลาวคือ ระหวางวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564)
Pe = ราคาเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 0.018 บาทตอหุน
Qo = จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 75,650,197,684 หุน
Qe = จํานวนหุนใหมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 30,000,000,000 หุน
การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) = (0.020 – 0.019) / 0.020
= รอยละ 2.81
4.3 ผลกระทบดานกําไรตอหุนปรับลด (Earnings Per Share Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะมี
ผลกระทบตอสวนแบงกําไรตอหุน ซึ่งจะลดลงประมาณรอยละ 28.40 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
Earnings Per Share Dilution = (EPSo – EPSe) / EPSo
โดยที่ EPSo = สวนแบงกําไรตอหุนกอนการเสนอขาย
EPSe = สวนแบงกําไรตอหุนหลังการเสนอขาย
การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings Per Share Dilution) = (0.002 – 0.001) / 0.002
= รอยละ 28.40
โดยสวนแบงกําไรตอหุนกอนการเสนอขายคํานวณจาก
= กําไรสุทธิ / จํานวนหุนที่ชําระแลว
= 152,338,443 / 75,650,197,648
= 0.002
โดยสวนแบงกําไรตอหุนหลังการเสนอขายคํานวณจาก
= กําไรสุทธิ / (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้)
= 152,338,443 / (75,650,197,648 + 30,000,000,000)
= 0.001
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หมายเหตุ : สวนแบงกําไรตอหุนกอนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คํานวณโดยใชกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัท
ใหญสําหรับระยะเวลา 12 เดือนลาสุด ตั้งแต 30 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564 อางอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชนที่ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับกับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออก
และเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัดตามรายละเอียดขางตนแลว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้จะสงผลใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนเพียงพอใหแก
บริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา อีกทั้ง
ยังเพิ่มสภาพคลองและเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการดําเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจในอนาคต
5.

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เนื่องจากบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออกและ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนมาเปนแหลงเงินทุนใหกับบริษัทฯ (ก) เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอยทางออมที่
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยูระหวางยื่นขอรับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้น เพื่อใหบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของ
หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของ (ข) เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน และเปนแหลงเงินทุน และ/หรือ
(ค) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการตอ
ยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสราง
ความมั่นคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะยาว ทั้งนี้ การ
เพิ่มทุนดังกลาวจะสงผลดีตอบริษัทยอยทางออม และการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทฯ โดยไมกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
ตอไปไดและมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน
ทุกราย
5.2 ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และจะ
ไดรับเงินจากการเสนอขายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 540,000,000 บาท หากผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนทุกรายชําระคาหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมทั้งหมดจนเต็มจํานวน ภายในธันวาคม 2564
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5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และการลงทุนที่
จะดําเนินการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผล
ดังตอไปนี้
(ก) ช ว ยให บ ริ ษั ท สามารถมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามเงื่ อ นไขของหน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลต า งๆ ที่
เกี่ยวของ ในการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ของบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ
(ข) ชวยใหบริษัทฯ สามารถลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังกลุมธุรกิจ
ประเภทอื่น เพื่อเพิ่มมูลคาและลดความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเปนการสรางความ
มั่นคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว
(ค) สงผลใหบริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ที่ดี
ขึ้นซึ่งเปนการชวยเพิ่มความสามารถในการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในอนาคตได
(ง) เพื่อใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนทางการเงินในการดําเนินโครงการในอนาคต
(จ) เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
5.4 ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) และที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย
บริษัทฯ พิจารณาใชวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดในการกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากวิธีการ
ประเมิ น ดั ง กล า วเป น วิธีที่ นั ก ลงทุ น เข าใจงา ยและสะท อ นมู ลค า หุน ของบริ ษัท ฯ ที่ ซื้อ ขายกั น บนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางแทจริง นอกจากนั้นบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อ
นําไปขยายธุรกิจตามนโยบายที่กลาวไปในขางตน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่จูงใจใหนักลงทุนเขาลงทุน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดที่ ราคาหุนละ 0.018 บาท ซึ่งเปนราคาที่มีสวนลดรอยละ 10 จากราคา
ตลาดซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวง น้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุม (คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2564 ซึ่งมีมติใหเสนอ
วาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 ธันวาคม 2564) โดยคณะกรรมการไดพิจารณาถึงผลประโยชน
ที่ดี ที่ สุ ด ของบริ ษั ท ฯ แล ว และเห็ น ว า การกํ า หนดส ว นลดจากราคาตลาดในอั ต ราดั ง กลา วนั้ น มี ค วาม
เหมาะสม เพราะเปนอัตราสวนลดที่ต่ํากวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาตลาด
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5.5 ผลกระทบที่คาดวา จะเกิด ขึ้นตอ การประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงิน
หากบริ ษัท ฯ สามารถออกและจัด สรรหุน สามั ญ เพิ่ม ทุ น ในครั้ ง นี้ไ ดทั้ง จํ า นวน จะช ว ยเสริม สร า งความ
แข็งแกรงทางการเงินของบริษัทฯ อันสงผลใหบริษัทฯ สามารถนําเงินดังกลาวมาไปดําเนินการใหบริษัทยอย
ทางออมของบริษัทที่อยูระหวางการยื่นขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังสามารถขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจ
ใหม เพื่อสรางรายไดที่มั่นคงและแนนอนสําหรับบริษัทฯ ในอนาคต
5.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและดําเนินการตามแผนการ
ใชเงินลงทุน
การออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้จะทําใหบริษัทฯ สามารถระดมทุนได
ภายในระยะเวลาอันสั้น และทําใหบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อที่จะชวยเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัทฯ และเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และสามารถรองรับการขยายธุรกิจซึ่งจะ
สงผลดีตอการเติบโตของบริษัทฯ ไดซึ่งคาดวาจะสงผลในแงบวกตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
6.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุนดวยความระมัดระวังและมี
ความเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ไดจริง

7.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ ขอบังคับของบริษัท
ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติตามหนาที่
ดังกลาวและกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากกรรมการคน
นั้นได แตหากบริษัทฯ ไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจะแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการเรียกรองได และหากบริษัทฯ ไมดําเนินการ
ตามที่ผูถือหุนแจง ผูถือหุนนั้น ๆ สามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ได
ตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ หากการกระทําการ หรือละเวนกระทําการใดของกรรมการ อันเปนการไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเปนเหตุใหกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟองเรียกใหกรรมการรับผิดชอบในการ
สงคืนประโยชนดังกลาวแกบริษัทฯ ได หรือผูถือหุนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไมนอยกวารอยละ 5
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ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการดังกลาวได ซึ่งหากบริษัทฯ ไม
ดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจงภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง ผูถือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิฟองเรียก
คืนประโยชนจากรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
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