
 

 

ท่ี TVT/ตลท001/2559 
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53‐4) 

 
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี

19กมุภาพนัธ์ 2559 สรุปได้ดงันี ้
 
1. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับงวดบญัชีปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 
2. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 

2558 เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,040,108 บาท และอนมุติัจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ จํานวน 80,000,000 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทท่ีออกและจําหน่ายแล้ว จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 80,000,000 
บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ดงันี ้

2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกําไรสทุธิประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท คิดเป็นอตัราร้อยละ 95.16 ของกําไรสทุธิจากผลดําเนินงานปี 2558 คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถกู
หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10  

2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร เป็นจํานวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.93 ของกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษี
เงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10  

ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์กําหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจํานวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสทุธิและกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรของกิจการท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบคุลลอตัราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหกัเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล  

บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้กําหนดวนัจ่ายเงินปันผล 
ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 



 

 

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยงัมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 
4. มีมติเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ

สําหรับปี  2559 ภายในวงเงินไม่ เกิน  2,000,000 บาท  ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ี เท่ากับปี  2558 โดย
คณะกรรมการจะได้คา่ตอบแทน ดงันี ้

ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 15,000 
 
5. มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ 1) นายสมพงษ์ วรรณ

ภิญโญ 2) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 3) นางภทัรภร วรรณภิญโญ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 
6. มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 

2559 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีรายช่ือ ดงันี ้
1. นายไพบลู  ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี4298 หรือ 
2. นางณฐพร  พนัธ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี3430 หรือ 
3. นายพิสฐิ  ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี4095 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จํานวน 
1,796,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 965,600 บาท รวมเป็นเงิน
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวน 2,761,600 บาท 

 
7. อนมุติัและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย โดยจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิม
ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมลูค่า) โดยบริษัทได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน 



 

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบสําคญัแสดงสทิธิ
ท่ีเหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้
คงเหลือใบสําคญัแสดงสทิธิในจํานวนเทา่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

ทัง้นี ้การออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จดัการ 
และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขอ่ืนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯรุ่นท่ี 1 (TVT-W1) ท่ีจะเสนอขาย รวมทัง้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นและ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 1 
(TVT-W1) ท่ีจะเสนอขายได้ทกุประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการติดต่อจัดทําหรือส่งมอบเอกสารต่างๆท่ีจําเป็นหรือ
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯรุ่นท่ี 1 (TVT-W1) ท่ีจะเสนอขาย ทัง้นี ้
การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทดงัรายละเอียดข้างต้นจะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
8. อนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 200,000,000 บาทเป็นจํานวน 250,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จํานวน 200,000,000 หุ้ นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (TVT-W1) โดยรายละเอียดของการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 และสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 สิง่ท่ีสง่มาด้วย1 

ทัง้นีก้ารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9. อนมุติัและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้
เดิม ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) 

แบง่ออกเป็น  800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ   0.25บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั  800,000,000 หุ้น  (แปดร้อยล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ       -  หุ้น  ( -ไมมี่- ) 

เป็น ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสบิล้านบาท) 
แบง่ออกเป็น  1,000,000,000 หุ้น (หนึง่พนัล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ   0.25บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 



 

 

หุ้นสามญั  1,000,000,000 หุ้น  (หนึง่พนัล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ       -  หุ้น  ( -ไมมี่- ) 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
10. อนมุติัและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ0.25บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 1 (TVT-W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัรายละเอียดข้างต้นจะต้องได้รับมติอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
11. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2559ในวันท่ี25 เมษายน  2559 เวลา 14.00 น . ณ  ห้อง 

Convention Hall Pavilion BCD ชัน้ 8  โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (The Grand Fourwings Convention 
hotel) เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงผลการดําเนินการของบริษัทใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการเงินปันผล 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯรุ่นท่ี 1 (TVT-

W1) จํานวนไมเ่กิน 200,000,000 หน่วย 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 200,000,000 บาทเป็นจํานวน

250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจํ่านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
วาระท่ี 9 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 10 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2559 
วาระท่ี 11 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดสนิจ้างในการตรวจสอบบญัชีประจําปี 2559 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 



 

 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 

 
12. อนมุติัหลกัการเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริต และคอร์รัปชัน่ และเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริตการคอร์รัปชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ บริษัทหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุทัว่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
เลขานกุารบริษัท 

 
 



(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ ิ่มทุน 

บริษัท  ทีวี ธันเดอร์  จาํกัด (มหาชน) 
วันท ี่ 19 กุมภาพันธ์  2559 

ข้าพเจ้า บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การเพ ิ่มทุน 
  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เป็น  250,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จํานวน  200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 50,000,000  บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ ดงันี ้

การเพ ิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าท ี่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 200,000,000 0.25 50,000,000 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 
  แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั --- --- --- 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน  
   2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิท ุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมาย
เหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม --- --- --- --- --- 
ประชาชน --- --- --- --- --- 
บคุคลใด ๆ  --- --- --- --- --- 
(ระบ)ุ............      
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) 

200,000,000 4  หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 
1 หน่วยใบสําคญั

แสดงสทิธิ 

ไมคิ่ดมลูคา่ ดรูายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สทิธิ

(หมายเหตทุ้าย
ตาราง) 

--- 
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รายละเอียดใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จํากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ” หรือ “TVT-W1”) 
ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
วตัถปุระสงค์และความจําเป็น : เน่ืองจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีแผนการ

ลงทนุในอนาคต จงึมีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจงึได้ออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ นี ้
1. เพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุสําหรับรองรับการลงทนุในธุรกิจส่ือบนัเทิงออนไลน์ และ

ผลติส่ือบนัเทิง 
2. เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
นอกจากนี ้ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความพร้อม
ด้านเงินทุนสําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนในอนาคตจะ
นํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้ น (Right Offering)  ในอัตรา 4 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษัทได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามัญ เพิ่ ม ทุนของบ ริษั ท  รุ่น ท่ี1  (TVT-W1) (Record Date) ในวัน ท่ี  10 
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายท่ี
จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะ
ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าท่ี
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออก : ไมเ่กิน 200,000,000 หน่วย (สองร้อยล้านหน่วย) 
จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ทีวีธันเดอร์ (TVT) จํานวน 200,000,000 หุ้น (มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ  0.25 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ  25.00 ของจํานวนหุ้ น ท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึง่เท่ากบั 800,000,000 หุ้น ท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพิ่มเติมในกรณี
ท่ีมีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 

ราคาตอ่หน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
ลกัษณะของใบสําคญัแสดงสทิธิ   
อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น  (เว้นแต่กรณี

มีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 
ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 1.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 
วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 17 พฤษภาคม 2559 
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วนัหมดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ : 16 พฤษภาคม 2561 
อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 จนถึง

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561) 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิได้เม่ือครบกําหนด 1 ปี นับจากวันออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ในวนัทําการ
สดุท้ายของ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี  ้กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกให้ตรงกับวันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 และกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2561 (ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้
เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว) 

วนัท่ีใช้สทิธิครัง้แรก : 30 มิถนุายน 2560 
วนัท่ีใช้สทิธิครัง้สดุท้าย : 16 พฤษภาคม 2561 
ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 
ตลาดรองของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
เกิดจากการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

 

 2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น : กรณีมีเศษของหุ้นให้ตดัทิง้ 

 

    3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น/วสิามัญผู้ถ ือห ุ้นเพ ื่อขออนุมัตกิารเพ ิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
 บริษัทกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention 

Hall Pavilion BCD ชัน้ 8  โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ (The Grand Fourwings Convention hotel) เลขท่ี 333 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดย 

 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี................................. จนกวา่
การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 
2559 (วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการท ี่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 
 บริษัทจะทําการจดทะเบียนเพิ่มทนุอีกจํานวน 50,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชําระเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ เม่ือมีการเรียกชําระทนุ 
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพ ิ่มทุน และการใช้เงนิท ุนในส่วนที่เพ ิ่ม 
 เพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) โดยเงินเพิ่มทุนท่ี

ได้รับจากการใช้สิทธิจะนําไปใช้เป็นเงินลงทุนสําหรับรองรับการลงทุนในธุรกิจส่ือบันเทิงออนไลน์ และผลิตส่ือบันเทิง และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ  

6. ประโยชน์ท ี่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั สภาพคลอ่งทางการเงินและเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐาน

เงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความพร้อมด้านเงินทนุสําหรับรองรับการลงทนุในอนาคต แผนการลงทนุในอนาคตจะนํามาซึง่รายได้ท่ี
เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7. ประโยชน์ท ี่ผู้ถ ือห ุ้นจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารอง
ต่างๆ ทกุประเภท ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบ
ตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

 7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมตัง้แตมี่การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 
  7.3 อ่ืน ๆ - ไมมี่ –  
 

8. รายละเอ ียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถ ือห ุ้นเพ ื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) ใน
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้น ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 (วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น) และกําหนดวนัจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท ี่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพ ิ่มท ุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 19 กมุภาพนัธ์ 2559 
2 กําหนดวนั Record Date เพ่ือสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 9 มีนาคม 2559 
3 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 10 มีนาคม 2559 
4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 25 เมษายน 2559 
5 กําหนดวนั Record Date เพ่ือสทิธิในการรับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) 
10 พฤษภาคม 2559 

6 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) 

11 พฤษภาคม 2559 
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ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 
7 กําหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 

(TVT-W1) และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ 
17 พฤษภาคม 2559 

 บริษัทขอแจ้งให้ทราบเง่ือนไขการปรับสทิธิของ TVT-W1 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อย
ไปกวา่เดิมเม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ี
ได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ในราคาเฉล่ียต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่คํานวณได้ ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 
โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้น
กู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับ
สทิธิดงักลา่ว ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท (ตามงบการเงิน

รวมเฉพาะกิจการของบริษัท) สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหว่างอายุใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกในครัง้นี ้

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์
ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถงึ (จ) 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

ลายมือช่ือ.............................................................. กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทน
บริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัทฯ (นางภทัรภร  วรรณภิญโญ) 

   ตําแหน่ง กรรมการ 

  

ลายมือช่ือ..............................................................  

(นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ)  

ตําแหน่ง กรรมการ  



 

 

ท่ี TVT/ตลท001/2559 
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53‐4) 

 
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี

19กมุภาพนัธ์ 2559 สรุปได้ดงันี ้
 
1. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับงวดบญัชีปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 
2. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 

2558 เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,040,108 บาท และอนมุติัจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ จํานวน 80,000,000 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทท่ีออกและจําหน่ายแล้ว จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 80,000,000 
บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ดงันี ้

2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกําไรสทุธิประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท คิดเป็นอตัราร้อยละ 95.16 ของกําไรสทุธิจากผลดําเนินงานปี 2558 คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถกู
หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10  

2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร เป็นจํานวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.93 ของกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษี
เงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10  

ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์กําหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจํานวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสทุธิและกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรของกิจการท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบคุลลอตัราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหกัเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล  

บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้กําหนดวนัจ่ายเงินปันผล 
ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 



 

 

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยงัมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 
4. มีมติเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ

สําหรับปี  2559 ภายในวงเงินไม่ เกิน  2,000,000 บาท  ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ี เท่ากับปี  2558 โดย
คณะกรรมการจะได้คา่ตอบแทน ดงันี ้

ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 15,000 
 
5. มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ 1) นายสมพงษ์ วรรณ

ภิญโญ 2) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 3) นางภทัรภร วรรณภิญโญ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 
6. มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 

2559 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีรายช่ือ ดงันี ้
1. นายไพบลู  ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี4298 หรือ 
2. นางณฐพร  พนัธ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี3430 หรือ 
3. นายพิสฐิ  ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี4095 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จํานวน 
1,796,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 965,600 บาท รวมเป็นเงิน
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวน 2,761,600 บาท 

 
7. อนมุติัและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย โดยจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิม
ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมลูค่า) โดยบริษัทได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน 



 

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบสําคญัแสดงสทิธิ
ท่ีเหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้
คงเหลือใบสําคญัแสดงสทิธิในจํานวนเทา่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

ทัง้นี ้การออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จดัการ 
และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขอ่ืนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯรุ่นท่ี 1 (TVT-W1) ท่ีจะเสนอขาย รวมทัง้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นและ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 1 
(TVT-W1) ท่ีจะเสนอขายได้ทกุประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการติดต่อจัดทําหรือส่งมอบเอกสารต่างๆท่ีจําเป็นหรือ
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯรุ่นท่ี 1 (TVT-W1) ท่ีจะเสนอขาย ทัง้นี ้
การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทดงัรายละเอียดข้างต้นจะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
8. อนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 200,000,000 บาทเป็นจํานวน 250,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จํานวน 200,000,000 หุ้ นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (TVT-W1) โดยรายละเอียดของการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 และสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 สิง่ท่ีสง่มาด้วย1 

ทัง้นีก้ารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9. อนมุติัและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้
เดิม ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) 

แบง่ออกเป็น  800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ   0.25บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั  800,000,000 หุ้น  (แปดร้อยล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ       -  หุ้น  ( -ไมมี่- ) 

เป็น ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสบิล้านบาท) 
แบง่ออกเป็น  1,000,000,000 หุ้น (หนึง่พนัล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ   0.25บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 



 

 

หุ้นสามญั  1,000,000,000 หุ้น  (หนึง่พนัล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ       -  หุ้น  ( -ไมมี่- ) 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
10. อนมุติัและเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ0.25บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 1 (TVT-W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัรายละเอียดข้างต้นจะต้องได้รับมติอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
11. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2559ในวันท่ี25 เมษายน  2559 เวลา 14.00 น . ณ  ห้อง 

Convention Hall Pavilion BCD ชัน้ 8  โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (The Grand Fourwings Convention 
hotel) เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงผลการดําเนินการของบริษัทใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการเงินปันผล 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯรุ่นท่ี 1 (TVT-

W1) จํานวนไมเ่กิน 200,000,000 หน่วย 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 200,000,000 บาทเป็นจํานวน

250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจํ่านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
วาระท่ี 9 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 10 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2559 
วาระท่ี 11 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดสนิจ้างในการตรวจสอบบญัชีประจําปี 2559 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 



 

 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 

 
12. อนมุติัหลกัการเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริต และคอร์รัปชัน่ และเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริตการคอร์รัปชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ บริษัทหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุทัว่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
เลขานกุารบริษัท 

 
 



(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ ิ่มทุน 

บริษัท  ทีวี ธันเดอร์  จาํกัด (มหาชน) 
วันท ี่ 19 กุมภาพันธ์  2559 

ข้าพเจ้า บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การเพ ิ่มทุน 
  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เป็น  250,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จํานวน  200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 50,000,000  บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ ดงันี ้

การเพ ิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าท ี่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 200,000,000 0.25 50,000,000 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 
  แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั --- --- --- 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน  
   2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิท ุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมาย
เหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม --- --- --- --- --- 
ประชาชน --- --- --- --- --- 
บคุคลใด ๆ  --- --- --- --- --- 
(ระบ)ุ............      
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) 

200,000,000 4  หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 
1 หน่วยใบสําคญั

แสดงสทิธิ 

ไมคิ่ดมลูคา่ ดรูายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สทิธิ

(หมายเหตทุ้าย
ตาราง) 

--- 
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รายละเอียดใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จํากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ” หรือ “TVT-W1”) 
ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
วตัถปุระสงค์และความจําเป็น : เน่ืองจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีแผนการ

ลงทนุในอนาคต จงึมีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจงึได้ออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ นี ้
1. เพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุสําหรับรองรับการลงทนุในธุรกิจส่ือบนัเทิงออนไลน์ และ

ผลติส่ือบนัเทิง 
2. เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
นอกจากนี ้ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความพร้อม
ด้านเงินทุนสําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนในอนาคตจะ
นํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้ น (Right Offering)  ในอัตรา 4 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษัทได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามัญ เพิ่ ม ทุนของบ ริษั ท  รุ่น ท่ี1  (TVT-W1) (Record Date) ในวัน ท่ี  10 
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายท่ี
จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะ
ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าท่ี
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออก : ไมเ่กิน 200,000,000 หน่วย (สองร้อยล้านหน่วย) 
จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ทีวีธันเดอร์ (TVT) จํานวน 200,000,000 หุ้น (มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ  0.25 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ  25.00 ของจํานวนหุ้ น ท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึง่เท่ากบั 800,000,000 หุ้น ท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพิ่มเติมในกรณี
ท่ีมีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 

ราคาตอ่หน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
ลกัษณะของใบสําคญัแสดงสทิธิ   
อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น  (เว้นแต่กรณี

มีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 
ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 1.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 
วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 17 พฤษภาคม 2559 
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วนัหมดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ : 16 พฤษภาคม 2561 
อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 จนถึง

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561) 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิได้เม่ือครบกําหนด 1 ปี นับจากวันออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ในวนัทําการ
สดุท้ายของ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี  ้กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกให้ตรงกับวันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 และกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2561 (ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้
เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว) 

วนัท่ีใช้สทิธิครัง้แรก : 30 มิถนุายน 2560 
วนัท่ีใช้สทิธิครัง้สดุท้าย : 16 พฤษภาคม 2561 
ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 
ตลาดรองของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
เกิดจากการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

 

 2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น : กรณีมีเศษของหุ้นให้ตดัทิง้ 

 

    3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น/วสิามัญผู้ถ ือห ุ้นเพ ื่อขออนุมัตกิารเพ ิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
 บริษัทกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention 

Hall Pavilion BCD ชัน้ 8  โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ (The Grand Fourwings Convention hotel) เลขท่ี 333 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดย 

 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี................................. จนกวา่
การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 
2559 (วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการท ี่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 
 บริษัทจะทําการจดทะเบียนเพิ่มทนุอีกจํานวน 50,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชําระเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ เม่ือมีการเรียกชําระทนุ 
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพ ิ่มทุน และการใช้เงนิท ุนในส่วนที่เพ ิ่ม 
 เพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) โดยเงินเพิ่มทุนท่ี

ได้รับจากการใช้สิทธิจะนําไปใช้เป็นเงินลงทุนสําหรับรองรับการลงทุนในธุรกิจส่ือบันเทิงออนไลน์ และผลิตส่ือบันเทิง และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ  

6. ประโยชน์ท ี่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั สภาพคลอ่งทางการเงินและเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐาน

เงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความพร้อมด้านเงินทนุสําหรับรองรับการลงทนุในอนาคต แผนการลงทนุในอนาคตจะนํามาซึง่รายได้ท่ี
เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7. ประโยชน์ท ี่ผู้ถ ือห ุ้นจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารอง
ต่างๆ ทกุประเภท ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบ
ตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

 7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมตัง้แตมี่การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 
  7.3 อ่ืน ๆ - ไมมี่ –  
 

8. รายละเอ ียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถ ือห ุ้นเพ ื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) ใน
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้น ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 (วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น) และกําหนดวนัจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท ี่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพ ิ่มท ุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน 
ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 19 กมุภาพนัธ์ 2559 
2 กําหนดวนั Record Date เพ่ือสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 9 มีนาคม 2559 
3 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 10 มีนาคม 2559 
4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 25 เมษายน 2559 
5 กําหนดวนั Record Date เพ่ือสทิธิในการรับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) 
10 พฤษภาคม 2559 

6 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) 

11 พฤษภาคม 2559 
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ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 
7 กําหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 

(TVT-W1) และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ 
17 พฤษภาคม 2559 

 บริษัทขอแจ้งให้ทราบเง่ือนไขการปรับสทิธิของ TVT-W1 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อย
ไปกวา่เดิมเม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ี
ได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ในราคาเฉล่ียต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่คํานวณได้ ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 
โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้น
กู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับ
สทิธิดงักลา่ว ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท (ตามงบการเงิน

รวมเฉพาะกิจการของบริษัท) สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหว่างอายุใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกในครัง้นี ้

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์
ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถงึ (จ) 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

ลายมือช่ือ.............................................................. กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทน
บริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัทฯ (นางภทัรภร  วรรณภิญโญ) 

   ตําแหน่ง กรรมการ 

  

ลายมือช่ือ..............................................................  

(นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ)  

ตําแหน่ง กรรมการ  



สรุปรายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีวีธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน)  
ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมขอบริษัท (TVT-W1) 

   
ผู้ เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จํากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ” หรือ “TVT-W1”) 
ชนิดของหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิท ี่ออก : ไมเ่กิน 200,000,000 หน่วย (สองร้อยล้านหน่วย) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
อัตราการใช้สทิธ ิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น  (เว้นแต่กรณี

มีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 
ราคาการใช้สทิธ ิซ ือ้ห ุ้นสามัญ : 1.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 
วันออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : 17 พฤษภาคม 2559 
อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 จนถึง

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561) 
วธิ ีการจัดสรร  : จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้ น (Right Offering)  ในอัตรา 4 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษัทได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ขอ งบ ริ ษั ท  รุ่น ท่ี 1  (TVT-W1) (Record Date) ใน วัน ท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ในการคํานวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายท่ี
จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะ
ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าท่ี
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั  

ระยะเวลาการใช้สทิธ ิ  ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิได้เม่ือครบกําหนด 1 ปี นับจากวันออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ในวนัทําการ
สดุท้ายของ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี  ้กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกให้ตรงกับวันท่ี 30 
มิถุนายน 2560  และกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2  ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ คือวนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2561 (ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้



เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว) 

ร ะยะเวลาแ จ้ งความจําน งในการ ใ ช้
สทิธ ิ 

: 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การ ไม่สามารถยกเลิกการแ จ้งความ
จาํนงในการใช้สทิธ ิ 

: เม่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้ 

จํานวนหุ้นท ี่ออกเพ ื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิ 

: 200,000,000 หุ้น  

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซือ้
ขายอยู)่ 
หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทจะย่ืนคําขอ
จดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณา
อนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ ลงทุนจะไม่
สามารถซือ้ขายใบสําคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ 

เงื่อนไขการปรับสทิธ ิ  (ก) เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็น
ผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออก
ใหม่ท่ีคํานวณได้ ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัท” 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้
สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้ นสามัญโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัท” 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้



(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยท่ี
เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถงึ (จ) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพ ิ่มทุนท ี่เกดิ
จากการใช้สทิธ ิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถ ือห ุ้น  : เน่ืองจากเป็นการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้น ดงันัน้ จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ อย่างไร
ก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลท่ี
ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงันี ้
1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้
ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับ
ร้อยละ 20.00  โดยคํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Control Dilution =                   จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้                       
                               จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
                          =                                  200,000,000 
                                                    (800,000,000 + 200,000,000) 
                          =   20.00%         
 
2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
หากมีการใช้สิท ธิ ซื อ้หุ้ นครบ ถ้วนตามใบ สําคัญ แสดงสิท ธิทั ง้ จํ านวน 
200,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้ น (Price Dilution) ลดลง
เท่ากบัร้อยละ 4.64 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ท่ี 
1.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนั
ทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2559 (ระหว่างวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559) 
(ข้อมลูจาก SETSMART)  
โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้
Price dilution    =        ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
                                                     ราคาตลาด 
*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 
(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอ
ขายครัง้นี)้ 
               (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
 



ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (1.94 x 800,000,000) + (1.50 x 200,000,000 ) 
                                                          (800,000,000 + 200,000,000) 
                                         =   1.85 บาท 
 
Price dilution                 =    1.94  – 1.85             =     4.64% 

                                                 1.94 
 
3. การลดลงของกําไรตอ่หุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution) 
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน 
200,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้ น (EPS Dilution) ลดลง
เท่ากับร้อยละ 16.67% โดยกําไรสุทธิท่ีใช้ในการคํานวณ  คือ  กําไรสุทธิ
ย้อนหลงั 12 เดือน  (งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ) 
เทา่กบั 50,257,565 บาท 
โดยคํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Earnings dilution            =        กําไรตอ่หุ้น  – กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 
                                                                    กําไรตอ่หุ้น 
กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  =                                  กําไรสทุธิ                            
                              (จํานวนหุ้นชําระแล้ว+จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
กําไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย =                50,257,565         
                                                       800,000,000 

=  0.06 บาท 
 
กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย =                       50,257,565                 
                                                   800,000,000 + 200,000,000 

=   0.05 บาท 
 
Earnings dilution           =                0.06 – 0.05       

                                                               0.06   
=     16.67% 

วัตถุป ร ะสงค์ข อ งการ ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิและประโยชน์ท ี่บริษัทจะพ ึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุนในครัง้
นี ้

: เน่ืองจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้แผนการ
ลงทุนในอนาคต จึงมีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทุน ดังนัน้ บริษัทจึงได้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธินี ้เพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนสําหรับรองรับการลงทุนในธุรกิจส่ือ
บันเทิงออนไลน์ และผลิตส่ือบันเทิง รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับ
บริษัท รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความพร้อม
ด้านเงินทุนสําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนในอนาคตจะ
นํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 



 

ประโยชน์ท ี่ผู้ถ ือห ุ้นจะพงึได้รับจากการ
เพ ิ่มทุน  

: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้นี ้จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ต่อเม่ือได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิท่ีจะได้รับ
เงินปันผลในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่งๆ 

อื่นๆ  : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามของบริษัทมีอํานาจในการ 

1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆอนัจําเป็นและสมควรท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอ
ขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการ
ย่ืนคําขออนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและการนํา
ใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ 

3. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท เป็นต้น 


