เลขที่ MONO 004/2559
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง

อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจํากัด ครั้งที่ 1(แก้ ไข เพิ่มเติม)

เรียน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) รายงานการเพิ่มทุน (F53-4-1)
2) สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ บุคคลในวงจํากัด (เพิ่มเติม)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกาและปิ ดประชุมเวลา 18.15 นาฬิกา ได้ มีมติอนุมัติวาระที่
สําคัญ ดังนี้
ตามที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) “บริษัทฯ” เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2558 ได้ มมี ติอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดย
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึง
การกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน
50,000,000 หุ้น ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นบริษัทฯ โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นบริษัทฯ ย้ อนหลังเป็ น
ระยะเวลา 9 วัน ทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย (ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่าง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งมีราคาปิ ดถัวเฉลี่ยนํา้ หนักเท่ากับ 2.00
บาท
2. กําหนดวันจองซื้อ เสนอขาย และวันชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
3. กําหนดรายชื่อบุคคลในวงจํากัดผู้ได้ รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1.นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

ประเภทนักลงทุน
นักลงทุนทั่วไป

จํานวนหุ้น
50,000,000.-

ประวัติข้อมูลนักลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

อายุ
(ปี )

1.

นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

45

ประสบการณ์ทํางาน

นักลงทุน /
กรรมการ บริษัท
เลเซอร์ เวอร์ค
จํากัด

จํ านวนหุน้
% ถือหุน้
% ถือหุน้
ที่ได้รบั การ ภายหลัง
ณ วันที่ 13
จัดสรร
จัดสรร
มี.ค.58
PP

ที่อยู่ เลขที่ 507/235
ซอยสาธุประดิษฐ์ 31
ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร

ไม่มี

50,000,0
00

1.59

ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวข้ างต้ น ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่ได้ เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
4. หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
จํานวน 50,000,000 หุ้น ในราคา 1.90 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ต่อกว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาด และเป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
อนึ่ง ตามประกาศของบคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารพิจารณาคําขอให้ รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 บังคับใช้ ต้งั แต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่แจ้ งให้ ทราบถึง
ราคาตลาด ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของบริษัทฯ รวม 9 วันทําการ ก่อนเสนอขาย
(ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ทั้งนี้
ราคาตลาดดังกล่าวเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้
วัน

วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 กุมภาพันธ์ 2559
10 กุมภาพันธ์ 2559
11 กุมภาพันธ์ 2559
12 กุมภาพันธ์ 2559
15 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559
19 กุมภาพันธ์ 2559
รวม

ราคาปิ ด
(บาท)
2.00
2.02
1.98
1.98
1.99
1.98
1.96
1.95
1.96

ปริมาณซื้ อขาย
(หุน้ )
1,076,100
783,800
2,413,700
518,700
218,100
448,500
603,500
434,300
247,900
6,744,600

ปริมาณการซื้ อขาย
(บาท)
2,168,134.00
1,581,718.00
4,830,546.00
1,029,900.00
434,467.00
892,827.00
1,188,763.00
849,861.00
485,712.00
13,461,928

5. เหตุผลในการเพิ่มทุน
บริษัทฯ มีความต้ องการเงินลงทุนเพื่อซื้อ Content ประเภทต่ างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของช่ องทีวี
ดิจิตอล MONO29 Mono Plus และ Monomaxxx.com นอกจากนี้จะนําเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้ รับจาก
การเพิ่มทุน มาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล
6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ผลกระทบต่ อผู้ ถือ หุ้ นที่อ าจเกิดขึ้น จากการเพิ่ มทุ นให้ บุคคลในวงจํากัด เมื่อผู้ ลงทุ นซื้ อหุ้ นเพิ่ มทุ น
รวมทั้งสิ้น จํานวน 50,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
จํานวนหุ้นสามัญที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท
3,100,935,537 หุ้น
จํานวนหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้
50,000, 000 หุ้น
จํานวนหุ้นรวม
3,150,935,537 หุ้น
ซึ่งทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมหรืออํานาจควบคุมลดลง 1.59%
7. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกบุคคลในวงจํากัด และเหตุผลที่ได้ รับนอกจากเงินเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้ พิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อนักลงทุนรายนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพ
ด้ านเงินทุน เป็ นนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในรูปแบบธุรกิจ และวิสยั ทัศน์ของผู้บริหารของบริษัทฯ และ
มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจทีวีดิจิตอลช่ อง MONO29 ของบริษัทฯ เป็ นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต
นอกจากนี้ นักลงทุนดังกล่ าวไม่ ได้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารและไม่ ได้ เป็ นบุ คคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
แต่อย่างใด
8. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริหาร
ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริหารจากการเพิ่มทุนนี้
9. เงื่อนไขหรือข้ อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุน
กําหนดห้ ามมิให้ ผ้ ูลงทุนจําหน่ายจ่าย หรือโอนหุ้นเป็ นระยะเวลา 6 เดือน (Lock up) นับแต่วันที่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
10. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ าการจัด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุ น นี้มี ประโยชน์ต่ อบริ ษัท ฯ
เพื่ อ ให้ บริ ษัทฯ มี เงิน ทุ น เพี ยงพอต่ อการรองรั บการดําเนิน งานในธุร กิจทีวีดิ จิตอลของบริ ษัทฯ ใน
ปั จ จุ บั น และที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการสร้ างรายได้ ของบริ ษั ท
ในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรการเพิ่มทุนนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

(F 53-4-1)
แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (แก้ไข)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. จํ านวนหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรร
ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้ อนุมัติการเพิ่มทุนไว้ เป็ นการล่วงหน้ าซึ่ง
ให้ อาํ นาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
ประเภทหุ้นสามัญ จํานวน 308,000,000 หุ้น โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลในวงจํากัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จํานวนหุ้น
308,000,000

ร้ อยละต่อ
ทุนชําระแล้ ว1/
10

หมายเหตุ
โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ด้ านล่าง

-

-

-

ร้ อยละต่อทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ มกี ารเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2. การออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 1)
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นเดิม
ประชาชน
บุคลในวงจํากัด

จํานวนหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

50,000,000
-

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
1.90
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินค่าหุ้น
23 กุมภาพันธ์ 2559
-

หมาย
เหตุ
-

กําหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดย
ราคาตลาดคํานวณจากราปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นบริษัทฯ ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 9 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวัน
กําหนดราคาเสนอขาย (ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่ างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
ซึ่งมีราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักเท่ากับ 2.00 บาท

รายชื่อบุคคลในวงจํากัดผู้ได้ รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักลงทุน
1.นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ
นักลงทุนทัว่ ไป
ประวัตขิ ้ อมูลนักลงทุน
ชื่อ-นามสกุล
1.นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

อาชีพ
นักธุรกิจ

จํ านวนหุน้
50,000,000.-

ที่อยู่
เลขที่ 8/1 หมู่ท่ี 4 ตําบลบึงยี่โถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวข้ างต้ น ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกับบริษัทฯ
2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่มี เี ศษของหุ้น ..........................-........................
3. จํ านวนหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพือ่ การจัดสรรครั้งต่อไป
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลในวงจํากัด

ประเภทหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1/

จํานวนหุ้น
258,000,000

หมายเหตุ
-

-

-

ร้ อยละต่อทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ มกี ารเพิ่มทุนแบบ General Mandate

- วันที่ครบกําหนดสําหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือ วันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
2559
4. การกําหนดสิทธิในการซื้ อหุน้ เพิม่ ทุน
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ าวในวันที่.............-.............
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ าวในวันที่..........-...............และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน ในวันที่.......-...... (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน)
5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- ไม่มี -

6. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่
บริษัทฯ มีความต้ องการเงินลงทุน เพื่อซื้อ Content ประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล
MONO29 Mono Plus และ Monomaxxx.com นอกจากนี้จะนําเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนมาเป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจทีวดี จิ ิตอล ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการใช้ เงินในส่วนที่
เพิ่มทุนเพื่อลงทุนซื้อ Content ประเภทต่างๆ ในปี 2559
7. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
เพื่อให้ บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการรองรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และเพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ ในอนาคต
8. ประโยชน์ที่ผูถ้ อื หุน้ จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนต์ ทีวีดจิ ิตอล ดูหนัง
ออนไลน์ ของบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนให้ บริษัทฯ นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบ
วงจรยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายปันผลแก่ผ้ ถู อื หุ้นในอนาคต
9. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสําหรับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
- ไม่มี 10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate
ลําดับ
1.
2.
3.

ขั้นตอนการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออก เสนอ
ขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด รวมถึง
กําหนดราคาเสนอขายและวันเสนอขาย
วันแจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันเสนอขาย จองซื้อ และชําระเงินค่าหุ้น

วัน เดือน ปี
19 กุมภาพันธ์ 2559
19 กุมภาพันธ์ 2559
23 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ลายมือชื่อ………………………………………………………….กรรมการผู้มอี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นาย ซัง โด ลี )
ตําแหน่ง

กรรมการ

ลายมือชื่อ…………………………………....………………….กรรมการผู้มอี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายนวมินทร์ ประสพเนตร )
ตําแหน่ง

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้บุคคลในวงจํ ากัด
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (เพิม่ เติม)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬกิ าและปิ ดประชุมเวลา 18.15 นาฬกิ า ได้ มมี ติอนุมตั วิ าระที่สาํ คัญ
ดังนี้
ตามที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 ของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) “บริษัทฯ” เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2558 ได้ มมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดย
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยที่ประชุมผู้ถอื หุ้นได้ มมี ติ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการ
กําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุ้น
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาทีไ่ ม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
บริษัทฯ โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นบริษัทฯ ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 9
วัน ทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย (ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งมีราคาปิ ดถัวเฉลี่ยนํา้ หนักเท่ากับ 2.00 บาท
2. กําหนดวันจองซื้อ เสนอขาย และวันชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
3. กําหนดรายชื่อบุคคลในวงจํากัดผู้ได้ รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักลงทุน
1.นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ
นักลงทุนทัว่ ไป

จํ านวนหุน้
50,000,000.-

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
บริษัทฯ มีความต้ องการเงินลงทุน เพื่อซื้อ Content ประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม Mono Plus และบริการดูหนังอออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com นอกจากนี้จะนําเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนมาเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ
เพิ่มสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจทีวีดจิ ิตอล และส่งเสริมให้ บริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ
จึงได้ มกี ารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
โดยจํานวนเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนจํานวน 95,000,000 บาท บริษัทฯ จะนํามาลงทุนเพื่อซื้อ Content
ประเภทต่างๆ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการ
เติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม Mono Plus และบริการดูหนังอออนไลน์แบบบอกรับ
สมาชิก Monomaxxx.com อยู่ท่ปี ระมาณ 800,000,000 บาท

ทั้งนี้การเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด ทําให้ บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ
5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกบุคคลในวงจํากัด
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

ให้ แก่

ทั้งนี้ รายละเอียดของนายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจํากัด มีดงั นี้

ลําดับ

รายชื่อ

อายุ
(ปี )

1.

นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

45

ประสบการณ์ทํางาน
นักลงทุน /
กรรมการ บริษัท
เลเซอร์ เวอร์ค
จํากัด

ที่อยู่ เลขที่ 507/235
ซอยสาธุประดิษฐ์ 31
ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

% ถือหุน้
ณ วันที่
13 มี.ค.
58

จํ านวนหุน้ ที่
ได้รบั การ
จัดสรร

% ถือหุน้
ภายหลัง
จัดสรร
PP

ไม่มี

50,000,000

1.59

โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
5.1 บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่ าว ไม่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเป็ นผู้มี
ศักยภาพด้ านลงทุน
5.2 มีความพร้ อมด้ านการเงินและความประสงค์ของบุคคลในวงจํากัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัทฯ
5.3 มีคุณสมบัติท่ีจะสามารถช่ วยเหลือและสนับสนุ นการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ดีข้ ึน และสามารถให้
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
6. เกณฑ์ในการกําหนดราคาและเหตุผล
บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับราคาหุ้นละ 1.90 บาท โดยอ้ างอิงราคาตลาดที่ไม่ต่าํ
กว่ า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย ของหุ้ น (ซึ่ งใช้ ราคาถัวเฉลี่ย ถ่ วงนํ้าหนัก ของหุ้ นตั้งแต่ วัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งคิดเป็ นราคาประมาณร้ อยละ 95 ของราคาปิ ดถัวเฉลี่ย 9 ทํา
การ
ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิ จารณาคําขอให้ รับหุ้ นสามัญ หรือหุ้ นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่ มทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้ ต้งั แต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่
แจ้ งให้ ทราบถึง
ราคาตลาด ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของบริษัทฯ รวม 9 วันทํา

การ
ก่อนเสนอขาย (ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนักระหว่ างวันที่ 9 กุมภาพั นธ์ 2559 ถึง วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559) ทั้งนี้ ราคาตลาดดังกล่าวเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคล
ในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดแล้ ว โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ของบริษัทฯ และเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด และในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัดในครั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุ้น ในราคา 1.90 บาท
ต่อหุ้น เป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ต่อกว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด และเป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจําปี 2558เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
อนึ่ง ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารพิจารณาคําขอให้ รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ.
2558 บังคับใช้ ต้งั แต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่แจ้ งให้ ทราบถึง
ราคาตลาด
ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของบริษัทฯ รวม 9 วันทําการ ก่อนเสนอขาย (ราคาปิ ดถัว
เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ทั้งนี้ ราคาตลาด
ดังกล่าวเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึง
ประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้ รับแล้ วนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบต่อการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่
ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถอื หุ้น
8. เหตุผลและประโยชน์ท่จี ะได้ รับ
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนตร์ ทีวีดิจิตอล ดู
หนังออนไลน์ ของบริษัทฯ ช่วยส่งเสริมให้ บริษัทนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายปันผลแก่ผ้ ถู อื หุ้นในอนาคต
9. เงื่อนไขหรือข้ อตกลงอื่นๆ ที่สาํ คัญ
กําหนดห้ ามมิให้ ผ้ ูลงทุนจําหน่าย จ่าย หรือโอนหุ้นเป็ นระยะเวลา 6 เดือน (Lock Up) นับแต่วันที่ได้ รับการ
จัดสรรเพิ่มทุน
10. ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้น (Dilution Effect)
บุคคลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ าวข้ างต้ นจะไม่มีบทบาทบริหารงานในบริษัทฯ หรือจะเข้ ามาเป็ น
กรรมการบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นน้ อย
มากหลังจากเพิ่ มทุน นอกจากนี้ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้ นเดิมที่เกิดจากการเพิ่มทุนในวงจํากัดในส่วนของการ
ลดลงของสัดส่วนผู้ถอื หุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคา (Price Dilution) มีดงั นี้

10.1 Control Dilution
= จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด / (จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
แก่บุคคลในวงจํากัด + จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)
=

(50,000,000 / ( 50,000,000 + 3,100,935,537 ))

= 1.59%
10.2 Price Dilution
= 1–(จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วของบริษัทฯ x ราคาถัวเฉลี่ย 9 วันทําการ (ตั้ง แต่ วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) + (จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่
บุคคลในวงจํากัด x ราคาเสนอขาย) / (จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วของบริษัท+จํานวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด) / ราคาถัวเฉลี่ย 9 วันทําการ (ตั้งแต่วันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
= 1- (3,100,935,537x2.00)+(50,000,000 x 1.90) / ( 50,000,000 +
3,100,935,537 )/2.00
= 0.08%
11.

เงื่อนไขในการทํารายการ
-

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการ
แทนบริษัทฯ ได้ แก่ นายนวมินทร์ ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ได้ ตรวจทานข้ อมูลในสารสนเทศนี้แล้ วอย่าง
ระมัดระวัง และขอรับรองว่ าไม่มีข้อความอันเป็ นเท็จ และไม่ได้ มีการละเว้ นข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ง
จําเป็ นต้ องมี หรือต้ องระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มขี ้ อความที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
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