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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชําระแลว
แบงเปนหุนสามัญ
มูลคาที่ตราไว

:
:
:
:

170,000,000 บาท
120,000,000 บาท
120,000,000 หุน
1.00 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ไดมีมติ
ใหแปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากมูลคาที่ตรา
ไว หุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 50,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 120,000,000 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 170,000,000 บาท โดยจะเปนการออกหุนสามัญจํานวน
50,000,000หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 สงผลใหปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 170,000,000 บาท เปนทุนที่ชําระแลวจํานวน
120,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน ดังนี้
- หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนของ NMG ตามสัดสวนการถือหุน
(Pre-Emptive Right) โดยผูถือหุนสามัญของ NMG มีสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ ไดไมเกินกวาสิทธิของตน ในกรณีที่ผูถือ
หุนสามัญของ NMG ใชสิทธิในการจองซื้อหุนของบริษัทฯ ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และ/หรือมีเศษของหุนที่เกิดจากการ
ปดเศษทศนิยม ใหนําจํานวนหุนสวนที่เหลือดังกลาวไปเสนอขายแกประชาชนตอไป
- หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน และหุนที่เหลือจากการจองซื้อภายหลังการเสนอขายตอผูถือหุน
สามัญของ NMG เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
การที่บริษัทฯ นําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนของ NMG ตาม
สัดสวนการถือหุน (Pre-Emptive Right) นั้น เพื่อเปนการชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect อันเกิดจากการนําบริษัทฯ ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ NMG เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และการเสนอขายหุนเดิมของ NMG ที่ถือ
อยูในบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุน ซึ่งมีผลทําให NMG มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจาก
รอยละ 99.99 เหลือไมต่ํากวารอยละ 61.76 หรือคิดเปนอัตราลดลง (Dilution Effect) ไมเกินกวารอยละ 38.24 ซึ่งเปรียบ
เสมือนผูถือหุนสามัญของ NMG มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงลดลงในสัดสวนเดียวกัน คือ ไมเกินกวารอยละ
38.24 ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ NMG ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 จึงมีมติอนุมัติใหมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 20,000,000
หุน คิดเปนรอยละ 40.00 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก
ใหแกผูถือหุนของ NMG ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-Emptive Right) โดยผูถือหุนสามัญของ NMG มีสิทธิจองซื้อหุนของ
บริษัทฯ ไดไมเกินกวาสิทธิของตน ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ NMG ใชสิทธิในการจองซื้อหุนของบริษัทฯ ไมเต็มจํานวน
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ตามที่จัดสรรไว และ/หรือมีเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหนําจํานวนหุนสวนที่เหลือดังกลาวไปเสนอขายแก
ประชาชนตอไป รายละเอียดของการกําหนดสัดสวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนของ NMG สรุปไดดังนี้
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ปจจุบัน หุนสามัญของบริษัทฯ ยังไมมี
สถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ)
จํานวนหุนที่เสนอขาย
: ไมเกิน 20,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 40.00 ของจํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปน
ครั้งแรก
อัตราสวนการจัด สรรและวัน ปด : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของ NMG ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2552 มีมติใหกําหนดอัตราสวนการจัดสรรเปนหุนสามัญเดิม
สมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับ
ของ NMG 9 หุน ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเศษหุนที่เปน
สิทธิ
ทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณจะถูกปดทิ้ง และมีมติใหกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 8
ตุลาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552
ราคาเสนอขายหุน
: 2.90 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายใหแกประชาชน
และบุคคลทั่วไป (มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท)
กําหนดจองซื้อ และ/หรือ
: วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2552
ชําระคาหุน
รายละเอียดอื่นๆ
: ผูถือหุนสามัญของ NMG มีสิทธิจองซื้อหุนบริษัทฯไดไมเกินกวาสิทธิ
ของตน ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ NMG ใชสิทธิในการจองซื้อหุน
บริษัทฯ ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และเศษของหุนที่เกิดจากการ
ปดเศษทศนิยม ใหคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายของบริษัทฯมีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อ
เสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่
เห็นเหมาะสม และไมขัดแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่
เกี่ ย วข อ งของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และ/หรื อ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ แกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก ประสบความสําเร็จ
ในการเสนอขายสูงสุด
หลักทรัพยที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน
170,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 170,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
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อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NMG ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติให NMG
เสนอขายหุนเดิมที่ถืออยูในบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน แกประชาชนในเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ตอประชาชน
8.2 ผูถือหุน
รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนรายยอยอื่น (14 ราย)
เสนอขายประชาชน
รวม

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552
จํานวนหุน
119,999,940
60
120,000,000

รอยละ
99.99
0.01
100.00

ภายหลังการเสนอขายหุน
ตอประชาชนในครั้งนี้
จํานวนหุน
รอยละ
104,999,940
61.76
60
0.00
65,000,000*
38.24
170,000,000
100.00

หมายเหตุ * จํานวนหุนที่เสนอขาย 65,000,000 หุน ประกอบดวย หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของ NMG และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 50,000,000 หุน และหุนเดิมของ NMG จํานวน 15,000,000 หุน

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
หลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว อาจ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินการ แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผล
จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ
ใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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