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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดมิ 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH” ) 
ครัง้ท่ี 7/2559 เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559  มีมติอนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 0.4702 หุ้นสามญัใหม ่ท่ีราคาเสนอขาย 
2.00 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาท่ีก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 7-15  วนัท าการก่อน         
วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 คือ ตัง้แต่วนัท่ี 5-27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 
2.02- 2.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนท่ี 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม สะท้อนถึงมลูค่าปัจจุบนัและศกัยภาพในการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต โดยการเสนอขายอาจเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
เดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไว้นีไ้ด้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นใหม่เกินสิทธิ          
จะได้รับการจดัสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนท่ีมีการใช้สิทธิเกินนีก้็ตอ่เมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือมีจ านวนน้อยกว่า
จ านวนท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิ จะจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้ นสามัญเดิมของผู้ ถือหุ้ นท่ีได้จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้ น
ดงักลา่วให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ่งรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นวันท่ี                
15 กนัยายน 2559 (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมดุจดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 กนัยายน 2559  จะได้รับสิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ทัง้นี ้การเพ่ิมทุนดงักล่าวจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทมีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน
วนัท่ี 3-7 ตลุาคม 2559 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขตา่งๆ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว
ข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซือ้ และการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครัง้
เดียวทัง้จ านวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย รวมทัง้
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู การย่ืนเอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อส านกังาน
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คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ  

บริษัทมีแผนจะน าเงินจากการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้เพ่ือปรับโครงสร้างทางการเงินดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทจะน าเงินเพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 300 ล้านบาท ไปช าระคืนเงินกู้จากธนาคารท่ีบริษัทได้รับเพ่ือ
สนับสนุนโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (“โครงการ New Home”)  ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนทาง
การเงินของบริษัท และเงินเพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 100 ล้านบาท ไปลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ New 
Home และ/หรือ  

(ข) เงินเพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 100 ล้านบาท จะส ารองไว้เพ่ือสนบัสนุนความต้องการเงินทุนหมนุเวียนใน
กลุม่บริษัทท่ีมีธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ในการถ่ายท า  ธุรกิจผลิต
รายการโทรทศัน์ ธุรกิจภาพยนตร์โฆษณา รวมถงึธุรกิจให้เช่าสตดูิโอ 

โครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (โครงการ New Home) 

ตามท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมตัิเปลี่ยนแปลงมลูค่า
เงินลงทนุโครงการ New Home จาก 769 ล้านบาท เป็นมลูค่าโครงการรวม 1,187 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 418 ล้าน
บาท เน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนแปลงผงัท่ีตัง้โครงการเพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้เกิดมูลค่าสูงสุดและการ
เปลี่ยนคุณภาพวัสดุก่อสร้างสตูดิโอ เพ่ือให้สตูดิโอมีมาตรฐานสูงขึน้รองรับความต้องการของกลุ่มผู้ ผลิต
ภาพยนตร์จากตา่งประเทศสง่ผลให้มลูคา่เงินลงทนุทัง้โครงการปรับตวัเพ่ิมขึน้  

โครงการดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มบริษัท เน่ืองจากบริษัท
จะเป็นผู้ประกอบการรายแรกท่ีให้บริการครบวงจร ตัง้แต่ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายท าท่ีทันสมยั สตูดิโอระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับกลุม่ลกูค้าจากตา่งประเทศและในประเทศ ท าให้บริษัทมีการกระจายแหลง่ท่ีมาของ
รายได้ และสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างตอ่เน่ือง  

อนึง่ โครงการ New Home อาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับความนิยมจากลกูค้า หรือไม่สามารถหาผู้ เช่าได้ตาม
เป้าหมาย ท าให้รายได้ท่ีได้รับต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ อาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุน และ
ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ดี โครงการดงักล่าวจะเป็นสตูดิโอแห่งแรกในประเทศท่ี
สามารถรองรับทัง้การถ่ายท ากลางแจ้ง ในร่ม ในระดับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทัง้
ตา่งประเทศและในประเทศ ประกอบกบัประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญและความสมัพนัธ์ของผู้บริหาร
กบัผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรม บริษัทจงึคาดวา่จะสามารถจดัหาผู้ เช่าได้ตามเป้าหมาย อีก
ทัง้ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล ส่งผลให้มีความต้องการใช้งานสตูดิโอเพ่ิมขึน้อย่างมาก 
ประกอบกบัการท่ีบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท เกียร์เฮด จ ากดั) เป็นผู้ ให้บริการเช่าอปุกรณ์ในการถ่ายท าแบบ
ครบวงจรและมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญ และสถานท่ีของโครงการก็จะมีพืน้ท่ีรองรับการใช้งานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ ได้ จึง
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คาดวา่จะได้รับการตอบรับจากผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรม รวมถงึผู้ ท่ีต้องการใช้สถานท่ีใน
การจดังานหรืออีเว้นท์ตา่งๆ เป็นอย่างดี   

ทัง้นี ้ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่ามูลค่าเงินลงทุนทัง้โครงการมีความเหมาะสมและก่อให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษัท โดยให้อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 
เท่ากบัร้อยละ 9.64 และมีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) เท่ากบั 118 ล้านบาท 
โดยมีระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 16 ปี รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในสารสนเทศการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ท่ีบริษัทได้เผยแพร่ในระบบ
ตลาดหลกัทรัพย์เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2558 และวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558  

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 โครงการดงักล่าวด าเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 30 ของทัง้โครงการ และคาด
วา่จะเปิดเร่ิมให้บริการบางสว่นในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และเปิดให้บริการเตม็รูปแบบในเดือนเมษายน 2560  

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคาตลาด 

โดยท่ี 

ราคาตลาด = ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะ 
กรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 คือ ตัง้แต่วันท่ี 15-27 
กรกฎาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.09 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุ x หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ)]/ (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ) 

 = [(2.09 x 531,629,851)+(2 x 250,000,000)] / 
(531,629,851+250,000,000) 

  = 2.06 บาทตอ่หุ้น 

Price Dilution = 1.44% 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซือ้
หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบั 1.44% 
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3.2 ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย)/ EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี 

EPS ก่อนเสนอขาย =  ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน /1/ จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

  = (38,795,640) / 531,629,851 

  = (0.073) บาทตอ่หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน/1 / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุ) 

 = (38,795,640) / (531,629,851 + 250,000,000) 

 =  (0.050) บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution = 31.98%                            

หมายเหตุ /1 ก าไรสทุธิตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2558 ถงึเดือนมีนาคม 2559 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซือ้
หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้ น (EPS Dilution) เท่ากับ 
31.98% 

3.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

Control Dilution  = หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ/ (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ) 

 = 250,000,000/ (531,629,851 + 250,000,000) 

Control Dilution  = 31.98% 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิทธิครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอ
ขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้ น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิ และผู้ ถือหุ้นอื่น
ทัง้หมดใช้สิทธิครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
บริษัท (Control Dilution) เท่ากบั 31.98%  
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุครัง้นี ้ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี  ้

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุน  

ในการเพ่ิมทุนครัง้นี ้บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการระดมทุนเพ่ือปรับโครงสร้างทางการเงินในโครงการ 
New Home โดยการช าระคืนเงินกู้จากธนาคาร และลงทนุในส่วนท่ีเหลือในโครงการ New Home และ/
หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกลุม่บริษัท เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ได้อนุมตัิมลูค่าเงินลงทุนโครงการ New Home จ านวน 
1,187 ล้านบาท โดยมีแหลง่เงินทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในปี 2556 จ านวนประมาณ 700 
ล้านบาท กระแสเงินสดจาการด าเนินงาน และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ปัจจบุนั บริษัทได้รับอนุมตัิวงเงินจากธนาคารส าหรับโครงการ New Home จ านวน 500 ล้านบาท โดย 
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เบิกเงินกู้ดงักล่าวแล้วบางส่วนและคาดว่าก่อนการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจะมีภาระหนีเ้งินกู้จ านวน 300 ล้านบาท บริษัทจะน าเงินบางส่วนจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในครัง้นี ้ ไปช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักล่าว เพ่ือลดภาระ
ทางการเงินและเพ่ิมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของกลุม่บริษัท 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เป็นการให้สิทธิผู้
ถือหุ้นทกุรายมีสว่นรวมในการจองซือ้หุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากโครงการร่วมกนัในอนาคต  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินจากการเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้พ่ือปรับโครงสร้างทาง
การเงินในโครงการ New Home ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 
29 ตลุาคม 2558 โดยช าระคืนเงินกู้ ยืม  ลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ  รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
กลุม่บริษัท มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยปัจจุบนัโครงการดงักล่าวได้ก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 
30 และคาดว่าจะเปิดให้บริการบางส่วนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ภายหลงัโครงการเปิดด าเนินการจะ
ช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการรายแรกท่ีให้บริการการ
ผลิตภาพยนตร์แบบครบวงจร ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ของบริษัทไปยังธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ  และเอือ้
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจโดยรวมของกลุม่บริษัท 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 

การเพ่ิมทนุเสนอขายหุ้น และแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น  มีความสมเหตสุมผล สอดคล้อง
และเพียงพอกบัการพฒันาโครงการของบริษัทซึง่อยู่ระหวา่งด าเนินการ  
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4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัท 

เงินท่ีบริษัทได้รับจากการเพ่ิมทนุ เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทตามแผนท่ีก าหนดไว้ ช่วยลดภาระ
ทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน ซึง่จะส่งผลให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจ
ตอ่ไปได้อย่างยัง่ยืน  

โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินต่อทุน 0.06 เท่า อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัทจะมี
ภาระเงินกู้ เพ่ิมขึน้อีกประมาณ 300 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทจะเท่ากบั 0.31 
เท่า บริษัทคาดว่าภายหลงัจากการเพ่ิมทุนในครัง้นีท่ี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 จะลด
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุลงได้ระดบัหนึง่ แตจ่ะช่วยลดภาระดอกเบีย้ของบริษัทลงได้อย่างมีนยัส าคญั 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนในครัง้นี ้และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีนัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
จากการพิจารณาถงึเหตผุล และข้อเท็จจริงต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นด้วยตอ่การเพ่ิมทนุของบริษัทในครัง้นี ้
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
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