ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107547000745
63/1 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2201 6000
โทรสาร
0 2245 1435
E-mail
Contact@mcot.net

ที่ นร 6165(3) / 3116
25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน และการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ขอรายงานการใช้เงินจากการกระจายหุ้น (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 สาหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560
ซึ่ง บมจ. อสมท มียอดเงินเพิ่มทุนใช้ไประหว่างงวดดังกล่าว จานวน 74.478 ล้านบาท ดังนั้น ยอดเงินเพิ่มทุนใช้ไป
สะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,468.551 ล้านบาท ดังนี้
รายงานการใช้เงินจากการกระจายหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
แผนการใช้เงิน

ใช้ไปสะสม

ใช้ไประหว่างงวด
ม.ค.-มิ.ย. 2560

คงเหลือ
ม.ค.-มิ.ย. 2560

50.000

0.376

49.624

-

(หน่วย:ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
คงเหลือยกไป
การใช้เงินเพิ่มทุน
เพิ่ม / (ลด)
-

65.000

65.000

-

-

-

-

27.000

27.000

-

-

-

-

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1. เงิ นลงทุนส าหรับการขยายเครื อข่ าย
สถานี วิ ท ยุ ฯ และสถานี ท วนสั ญ ญาณ
โทรทัศน์
- จั ดหาอุ ปกรณ์ รั บ – ส่ งสั ญญาณและ
ระบบสิ่ งอ านวยความสะดวก เพื่ อ
พัฒนาการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องส่ง
ในสถานี ท วนสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ แ ละ
ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุฯ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. พัฒนาศักยภาพในการผลิตและจัดการ
หารายการเพื่อ ป้ อ นให้ แก่ สื่อ ต่า งๆ ของ
บริษัท

/4. การลงทุน...
“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

-2แผนการใช้เงิน

ใช้ไปสะสม

ใช้ไประหว่างงวด
ม.ค.-มิ.ย. 2560

คงเหลือ
ม.ค.-มิ.ย. 2560

650.000

650.000

-

-

-

-

50.000

-

-

50.000

(50.000)

-

700.000

651.697

24.854

23.449

50.000

73.449

1,542.000

1,394.073

74.478

73.449

0.00

73.449

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
4. การลงทุ นในการเตรี ย มความพร้ อ ม
เพื่อรองรั บโครงการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ออกอากาศในระบบดิจิตอล (Digital TV)
5. ลงทุนโครงการพัฒนาจั ดตั้งศูนย์กลาง
ข่าวประจ าภูมิภาคเอเชีย (Asia Regional
Hub of Communication)
6. ลงทุนในโครงการ MCOT Television
(MCOT TV)
- จั ดหาอุ ปกรณ์ในการเชื่อ มโยงสัญ ญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม การผลิตรายการ
การควบคุ ม รายการ และการถ่ า ยทอด
โทรทัศน์
รวม

การเปลี่ยนแปลง
การใช้เงินเพิ่มทุน
เพิ่ม / (ลด)

คงเหลือยกไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้
พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการกับเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุร กิ จ ของ บมจ. อสมท ในปั จ จุ บั น และมีม ติ เ ห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงการใช้เ งิ น เพิ่ ม ทุ นจากโครงการที่ 5
“โครงการลงทุนพัฒนาจัดตั้งศูนย์กลางข่าวประจาภูมิภาคเอเชีย (Asia Regional Hub of Communication)” มาใช้
ในโครงการที่ 6 “โครงการ MCOT Television” เพื่อลงทุนด้านการพัฒนาการผลิตและแพร่ภาพรายการ รวมทั้ง
อุปกรณ์เครื่องมือในด้านการผลิตและการแพร่ภาพรายการ ซึ่งจะเป็นการใช้เงินเพิ่มทุน ที่เหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจในปัจจุบันของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะในการรองรับเทคโนโลยีระบบดิจิตอลที่มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
ในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและรายการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)
ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2201 6454, 0 2201 6664
โทรสาร 0 2245 1854
“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

