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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 

ขาพเจา บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือ
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ระหวางเวลา 10.00 น. – 12.00 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 664,242,478 บาท เปน 1,322,072,456 บาท โดย
ออกหุนสามัญ จํานวน 657,829,978 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 657,829,978 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนใน
ลักษณะดังน้ี 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 

 

มูลคาทีต่ราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 
  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน 

หุนสามัญ 657,829,978  1 657,829,978 

  แบบมอบอํานาจท่ัวไป -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
       (General Mandate)     

 
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคการใชเงินทนุ  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราสวน 

 

ราคาขาย 

ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซ้ือ  

และชําระเงินคาหุน 
เพื่อเสนอขายใหกับ 
ผูถือหุนเดิม 

657,829,978 1 หุนเดิม :1 หุนใหม 1.50  บาท 19-22 และ 25  
สิงหาคม 2557 

 
หมายเหต ุ
1. หุนสามัญจํานวน 657,829,978 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทใหจัดสรรและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 1.50 บาท โดยผูถือหุนเดิมไมมี
สิทธิจองซ้ือหุนใหมเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราท่ีกําหนด โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และกําหนดวันจองซื้อและรับชําระเงินคา
หุนสามัญเพิ่มทุนในระหวางวันท่ี 19-22 และ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น.–15.30 น. 
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ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรขางตน ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในโอกาสตอไป  

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการ เสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดทุกประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและ ชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน 
การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ในการออกและเสนอขาย หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร
ตอไป รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควร อันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้ง
น้ี โดยรวมถึงการนําหุนสามัญเพิ่มทุน เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และการนําสงขอมูลเอกสาร
หลักฐานตอสํานักงาน  

 2.  จํานวนหุนคงเหลือทีย่ังมิไดจดัสรร  
 6,412,500 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 (MPIC-ESOP1) 
 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถอืหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ (รัชโยธิน) ช้ัน 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือ
ตาม ม. 225 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2557 
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการท่ีเกีย่วของ และเงื่อนไข การขออนุญาต 
(ถามี)  
-ไมมี- 
 

5.  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิม่ 
เพื่อปรับโครงสรางทุนของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจใหมขยายธุรกิจ Content เพื่อ Supply ใหกับดิจิตอลทีวี 
 

6. ประโยชนทีบ่ริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากการสรางมูลคาเพิ่มจากขยายธุรกิจ Content ซ่ึงจะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันและศักยภาพในการทํากําไรของบริษัท ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตองการภาพยนตรและรายการของชอง
ดิจิตอลทีวี  
 

7. ประโยชนทีผู่ถอืหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปนผล  

ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี  
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 7.2  สิทธิรับเงินปนผลของผูจองซ้ือหุนเพิ่มทุน 
ผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากผลการดําเนินงานตั้งแตรอบปที่หุนเพิ่มทุน
จํานวนดังกลาวเขาซ้ือ/ขายในตลาดหลักทรัพย  
 

7.3 อ่ืน ๆ  
บริษัทมีโครงสรางทางการเงินที่เขมแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะสงผลดีตอมูลคาหุนของบริษัทในอนาคต 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสาํหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรร
 หุนเพ่ิมทุน  

-ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน /จัดสรรหุนเพ่ิมทุน   

ข้ันตอนการดําเนินการ วันที ่
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเร่ืองการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  6 พฤษภาคม 2557 
วันที่แจงมติคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 6 พฤษภาคม 2557 
วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 23 พฤษภาคม 2557 
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน  26 พฤษภาคม 2557 
วันประชุมวิสามัญผูถือหุน  22 กรกฎาคม 2557 
วันแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2557 
วันจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุน 19-22 และ25 สิงหาคม 2557 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 ลงช่ือ_______________________________________กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                                        (นายธนกร ปุลิเวคินทร) 

 

     ลงชื่อ_______________________________________กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

          (นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน)  


