เลขที่ MONO 005/2559

วันที่ 4 มีนาคม 2559

เรื่อง

กําหนดวั น ประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ประจําปี 2559 งดจ่ ายปั น ผล การได้ ม าซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ และการเพิ่ มทุ น
(แก้ ไข)

เรียน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1) สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (แก้ ไข)
2) สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ บุคคลในวงจํากัด ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (แก้ ไข)
3) รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ ไข)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมัติวาระที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ให้ ความเห็นชอบงบการเงินซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ ว และให้ นาํ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น กํา ไรสุท ธิเ ป็ นทุ น สํา รองตามกฏหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสําหรั บ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 เพื่อสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และให้ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจําปี 2559
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ
เลขทะเบียนที่ 5874

โดยกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,200,000.- บาท
และให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้ นายพิชญ์ โพธารามิก นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุ กุล ออกจาก
ตําแหน่ งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559 นี้ และเสนอให้ ท้งั 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาต่อไป
ส่วนค่ าตอบแทน
กรรมการรายปี ของคณะกรรมการสําหรับปี 2559 จํานวนเงินไม่ เกิน 7 ล้ านบาท ให้ เป็ นไปตามมติท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2559 เช่ นเดียวกัน
5.
ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิ ห้ บริษัทฯ เข้ าทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบท
ภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ให้ บริษัทฯ เข้ าทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่ อง
จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ คิดเป็ นมูลค่ า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามล้ านบาท) โดยชําระ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่ อง และบทภาพยนตร์ จํา นวน 29 เรื่ อ งดัง กล่ าวด้ วยการออกหุ้ น
สามัญเพิ่ มทุนของบริษัทฯ ให้ เป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และ
บทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่องดังกล่ าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็ นจํานวน 50,000,000
หุ้ น (ห้ าสิบล้ านหุ้ น) กํา หนดราคาเสนอขายหุ้ นละ 2.03 บาท รวมมูลค่ าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่ เกิน
101,500,000 บาท (หนึ่งร้ อยหนึ่ง ล้ านห้ าแสนบาท) ทั้ง นี้ การออกหุ้ น สามัญเพิ่ มทุนให้ แก่นาย
วิส ูต ร พูล วรลัก ษณ์ ซึ่ง เป็ น เจ้ าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน
29 เรื่ อ งดัง กล่ า ว ถือ เป็ น การออกและเสนอขายหุ้ น แบบเฉพาะเจาะจงแก่บ ุค คลในวงจํา กัด
(Private Placement) โดยบริษัท ฯ จะเข้ าทํา รายการซื้ อ ลิข สิท ธิ์ ภ าพยนตร์ และบทภาพยนตร์
ดังกล่ าวต่ อเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีมติอ นุ มัติการเพิ่ ม ทุนเพื่ อนําหุ้ น สามัญเพิ่ มทุน ของ
บริษัทฯ มาชําระเป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์
การเข้ าทํารายการดังกล่ าวถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ใ นการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เ ข้ าข่ ายเป็ น การ
ได้ ม าหรือ จํา หน่ า ยไปซึ่ ง สิน ทรัพ ย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูล และการปฏิบัติก ารของบริษัท จดทะเบีย นในการได้ ม าหรือ จํา หน่ ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้ อยละ 1.92
ตามเกณฑ์มูล ค่ า รวมของสิ่ง ตอบแทน ดัง นั้ น บริษัท ฯ จึง มีห น้ าที่ต้ อ งจัด ทํารายงานและเปิ ดเผย
รายการต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้ องมีสารสนเทศ
อย่ างน้ อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ กาํ หนดไว้
อนึ่ ง การเข้ า ทํา รายการได้ ม าซึ่ ง สิน ทรัพ ย์ลิขสิท ธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่ อง และบทภาพยนตร์
จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ดังกล่ าว ไม่ ถือเป็ นการเข้ าทํารายการระหว่ างบริษัท
กับ บุค คลที่เ กี่ ย วโยงกัน ของบริษ ัท ดัง นั้ น จึง ไม่ ถ ือ เป็ น รายการที่เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

5.2 ให้ บริษัทฯ เข้ าทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่ อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29
เรื่ อ งจากนายวิ สูต ร พู ล วรลั ก ษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ลิ ข สิท ธิ์ ภ าพยนตร์ จํา นวน 30 เรื่ อ ง และบท
ภาพยนตร์ จํา นวน 29 เรื่ อ ง จากนายวิสูตร พูลวรลัก ษณ์ และเข้ าทําสัญญาอื่นๆ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
5.3 มอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯ
มอบหมาย มีอาํ นาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จาํ เป็ น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่ องจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ การลงนามในสัญญา และ/หรื อ บันทึก ความเข้ าใจ และเอกสารต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่ อง จาก
นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ดําเนินการต่างๆ ตามจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การเข้ าทํารายการได้ มา
ซึ่งสินทรัพย์ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่ อ ง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ์ สําเร็จลุล่วง
รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 492,799,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังไม่ได้ นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 258,000,000 หุ้ น ซึ่งมีมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็ นหุ้นคงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ ออกและเสนอขายในการ
ประชุมสามัญประจําปี 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติให้ นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 466,999,997.50 บาท (สี่ร้อยหกสิบหกล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ า
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
4,669,999,975 หุ้น (สี่พันหกร้ อยหกสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ์

4,669,999,975 หุ้น (สี่พันหกร้ อยหกสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
- หุ้น”

ทั้งนี้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯ
มอบหมายเป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
8. อนุ มั ติ ใ ห้ นํา เสนอที่ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํานวน
31,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 315,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 466,999,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
9. อนุมัติให้ นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

498,499,997.50 บาท (สี่ร้อยเก้ าสิบแปดล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อย
เก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
4,984,999,975 หุ้น (สี่พันเก้ าร้ อยแปดสิบสี่ล้านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ์

4,984,999,975 หุ้น (สี่พันเก้ าร้ อยแปดสิบสี่ล้านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
- หุ้น”

ทั้งนี้
มอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
10. อนุ มัติใ ห้ นํา เสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น เพื่ อ พิจ ารณาอนุ มัติก ารจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน
จํา นวน 50,000,000 หุ้ น มูล ค่ า ที่ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.10 บาท ให้ แ ก่น ายวิส ูต ร พูล วรลัก ษณ์ ซึ่ ง เป็ น บุค คลใน
วงจํากัด (Private Placement) และไม่ มีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในราคาไม่ ต่าํ กว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ถัว เฉลี่ ยของหุ้ น ซึ่ งจะใช้ ร าคาถัวเฉลี่ยถ่ ว งนํา้ หนัก ของหุ้ นตั้ ง แต่ วันที่ 19 กุมภาพัน ธ์ 2559 ถึงวัน ที่ 3 มีน าคม
2559 ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 2.03 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 101,500,000 บาท เพื่ อใช้ ชาํ ระค่ าตอบแทนใน
การเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่องซึ่งมีมูลค่ า 103,000,000 บาท
จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์
บริ ษัทฯ จะทําการออกและจัดสรรหุ้ นเพิ่ มทุ นให้ แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ภายในวันที่เข้ าทํา
รายการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่ องจากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์
สําเร็จ ทั้งนี้ ต่อเมื่อนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ได้ บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) และ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับรายชื่ อผู้จองซื้อหุ้ นสามัญเพิ่ มทุน ภายในเวลา 12.00
นาฬิกา ของวันดังกล่าว
ทั้งนี้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจ
ของบริษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้มีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เช่ น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอ
ขาย วิธกี ารจัดสรร พร้ อมทั้งให้ อาํ นาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร ลงนาม
ในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ การนําหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
11. อนุมัติให้ นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัดกําหนดราคาเสนอขายไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถั่วเฉลี่ยของหุ้น
ทั้งนี้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้มี
อํานาจในการพิ จารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้ น
ดังกล่าว รวมทั้งมีอาํ นาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่ องกับ การจั ดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ น นี้ โดยมีร ายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่ มทุ น (F53-4)
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
12. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00
นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2558
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปั นผล
ประจําปี 2558
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2559
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสําหรับปี 2559
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตําแหน่งสําหรับปี 2559
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาทเป็ น
466,999,997.50 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 466,999,997.50 บาทเป็ น
498,499,997.50 บาท
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 12 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจัด สรรหุ้ นสามั ญเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯ จํานวน 50,000,000 หุ้ น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา
ไม่ ต่ าํ กว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้ น (ซึ่งจะใช้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก
ของหุ้ นตั้งแต่ วันที่ 19 กุ มภาพั นธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) เพื่ อใช้ ชําระเป็ น
ค่าตอบแทนในการเข้ าซื้อสินทรัพย์ (ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์
จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาท จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์
วาระที่13 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวนไม่ เกิน 265,000,000 หุ้ น ซึ่งมีมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
8.41 ของทุนชําระแล้ ว เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
13. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (วัน Record Date) ใน
วันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และเอกสารประกอบการ
ประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ (www.mono.co.th) ได้ ต้งั แต่วันที่ 26 มีนาคม 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (แก้ไข)
ตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้ าทํา
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้ าทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง
จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ คิดเป็ นมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามล้ านบาท) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ เป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29
เรื่อง ดังกล่าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็ นจํานวน 50,000,000 หุ้น (ห้ าสิบล้ านหุ้น) กําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ
2.03 บาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้ อยหนึ่งล้ านห้ าแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน
29 เรื่อง ถือเป็ นการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเข้ า
ทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อ
นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์
ทั้งนี้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการเข้ าทํารายการที่ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มนี ัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับ
ร้ อยละ 1.92 ตามเกณฑ์มูลค่าร่วมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้ องมีสารสนเทศอย่ างน้ อยตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาํ หนดไว้
รายละเอียดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้ าทํารายการภายหลังจากที่ได้ รับอนุ มัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่
4 มีนาคม 2559 และที่ประชุมถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนเพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเป็ น
สิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ รวมทั้งบรรลุเงื่อนไขข้ อบังคับก่อน (conditions precedent)
ต่างๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์
2.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผูซ้ ื้ อ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “MONO” ซึ่งเป็ นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ ช่ ือหลักทรัพย์ MONO
ผูข้ าย
นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ เจ้ าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง
(รายละเอียดตามหัวข้ อที่ 4.)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
3.

ลักษณะโดยทัวไป
่ ประเภท และขนาดรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริษัทฯ จะเข้ าทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็ นมูลค่ า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามล้ านบาท) ซึ่งเป็ นราคาที่ยังไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ จะชําระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง
ดังกล่ าวด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ เป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30
เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ดังกล่ าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็ นจํานวน 50,000,000 หุ้ น
(ห้ าสิบล้ านหุ้น ) กําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมเป็ นมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000
บาท (หนึ่งร้ อยหนึ่งล้ านห้ าแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ดังกล่าว เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ ถือเป็ นการออกและเสนอขายหุ้ นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
3.2 ประเภทและขนาดรายการ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการทํารายการที่ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มนี ัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาด
รายการสูงสุด เท่ากับร้ อยละ 1.92 ตามเกณฑ์มูลค่าร่วมของสิ่งตอบแทน
ดัง นั้ น บริษั ท ฯ มีห น้ า ที่ต้ องจั ดทํา รายงานและเปิ ดเผยรายการต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้ องมีสารสนเทศอย่ างน้ อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ กาํ หนดไว้
การเปรียบเทียบเกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคํานวณขนาด
รายการ
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)

สูตรการคํานวณ
%ของ NTA ตามสัดสัดส่วนที่ได้ มา / NTA ของบริษัทฯ

2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ

% ของกําไรสุทธิท่เี กิดขึ้นจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่ได้ มา /
กําไรสุทธิของบริษัท

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบ
แทน

(มูลค่ารายการที่จ่าย / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน) x 100
= ( 101,500,000 / 5,277,736,354 x 100 )

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

(จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์ / จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว
ของบริษัทจดทะเบียน) x 100
= ( 50,000,000 / 3,150,935,537 x 100 )

ขนาดของรายการ
ไม่สามารถคํานวณได้
เนื่องจากสินทรัพย์ท่ี
ได้ มาไม่มี NTA
ไม่สามารถคํานวณได้
เนื่องจากสินทรัพย์ท่ี
ได้ มาไม่มกี าํ ไรสุทธิ
ร้ อยละ 1.92
ร้ อยละ 1.59

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
4.

รายละเอียดและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ คิดเป็ นมูลค่า
103,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามล้ านบาท) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(1)
(2)

รายชื่อภาพยนตร์
ซึมน้ อยหน่อย กะล่อนมาก
ปลื้ม
โปรดทราบ...คิดถึงมาก
อย่าบอกว่าเธอบาป
ดีแตก
รักแรกอุ้ม
ฉลุย
พริกขี้หนูกบั หมูแฮม
ฉลุยโครงการ 2
ปุกปุย
สยึ๋มกึย๋
กลิ้งไว้ ก่อน พ่อสอนไว้
บุญตั้งไข่
โตแล้ วต้ องโต๋
ปี หนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม
คู่แท้ 2 โลก
ฉลุยหิน คนไข่สดุ ขอบโลก
กึย๋ ทู
รักแท้ บทที่ 1
แรงเป็ นไฟละลายแค่เธอ
นางแบบ
2499 อันธพาลครองเมือง (2)
303 กลัว/กล้ า/อาฆาต
นางนาก
สตรีเหล็ก
แม่เบี้ย
น.ช. นักโทษชาย
สตรีเหล็ก 2
คู่แท้ ปาฏิหาริย์
หมอเจ็บ
รายได้ รวม

ปี ที่ฉาย
2528
2529
2529
2530
2530
2531
2531
2532
2533
2533
2534
2534
2535
2535
2536
2537
2537
2538
2538
2539
2540
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2546
2547

ยอดรายได้
(ล้านบาท) (1)
5
10
3
3
4
5
12
6
19
8
18
25
12
7
23
22.50
21
28
17
22
18
75
30
150
99
53
30
72
18
34
849.50

ยอดรายได้ หนังทําเงินอ้ างอิงจาก Box Office
เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง เป็ นเรื่องที่ได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ แต่ไม่ได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ในบทภาพยนตร์

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
5.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการเข้ าทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29
เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็ นมูลค่ า 103,000,000 บาท (หนึ่ง ร้ อยสามล้ านบาท) โดยบริษัทฯ จะชําระ
ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ดังกล่ าวด้ วยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้ เป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ดังกล่าว
แก่นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ เป็ นจํานวน 50,000,000 หุ้น (ห้ าสิบล้ านหุ้น) กําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวม
มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้ อยหนึ่งล้ านห้ าแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ดังกล่าว
ถือเป็ นการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หมวด 2
การเสนอขายหุ้นที่ผ้ ถู อื หุ้นมีมติกาํ หนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของ
หุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 9 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เสนอวาระต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อขออนุมัติให้ บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด โดยเป็ นราคาที่คาํ นวณระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น
6.

เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซ้ อื “บริษัทฯ” และผู้ขาย “นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์” โดยอ้ างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจาก
การประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จาํ นวน 29 เรื่อง ที่มมี ูลค่า 103,000,000 บาท เป็ น
ราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อ้ างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง ด้ วย
วิธพี ิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มี
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ด้ วย
วิธพี ิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้ มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่ง
ได้ มกี ารประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่มรี ายชื่อเป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้
ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
7.

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษทั ฯ

การได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ดังกล่ าว เพื่อรองรับการ
เติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม Mono Plus และบริการดูหนังอออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com และส่งเสริมให้ บริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจร
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กับบริษัทฯ ในระยะยาวช่ วยส่งเสริมให้ บริษัทนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายปันผลแก่ผ้ ถู อื หุ้นในอนาคต

อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราส่วนที่ใช้ ในการแปลงรายได้ เป็ นมูลค่าทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใช้ ในการหามูลค่าทุน ณ วันที่
กําหนด จากรายได้ สทุ ธิต่อปี อันเกิดจากการลงทุนนั้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
8.

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้ อสินทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ นาย
วิสตู ร พูลวรลักษณ์ เป็ นจํานวน 50,000,000 หุ้น (ห้ าสิบล้ านหุ้น) กําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมเป็ นมูลค่า
ทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้ อยหนึ่งล้ านห้ าแสนบาท)
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติอนุมตั กิ ารทํารายการดังกล่าว
เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการทํารายการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง
ดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถอื หุ้น ดังที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 7. ผลประโยชน์ท่คี าดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
ข้ อ 9.

ไม่มคี ณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทน
บริษัทฯ ได้ แก่ นายนวมินทร์ ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ได้ ตรวจทานข้ อมูลในสารสนเทศนี้แล้ วอย่างระมัดระวัง และขอ
รับรองว่ าไม่มีข้อความอันเป็ นเท็จ และไม่ได้ มีการละเว้ นข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งจําเป็ นต้ องมี หรือต้ องระบุใน
สารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มขี ้ อความที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด

......................................................
(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)
กรรมการ

.....................................................
(นายซัง โด ลี)
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้บุคคลในวงจํ ากัด
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2559 (แก้ไข)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ได้ มี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท โดยมีข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถอื หุ้นดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนหรือจัดสรรเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจํ ากัด (Private Placement)
เพื่อใช้ ชาํ ระค่าตอบแทนในการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
โดยการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําหุ้น
สามัญเพิ่ มทุนไปชําระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ ให้ แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็ นนักลงทุนที่จะ
สามารถเอื้อประโยชน์ให้ แก่บริษัท และส่งเสริมให้ บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว บริษัทจึงมิได้ มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
หรือเสนอขายต่อประชาชน
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจํ ากัด
บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ให้ แก่
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์

จํ านวนหุน้
เหตุผลในการจัดสรร
50,000,000 ใช้ ชาํ ระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบท
ภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจํากัด
รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด มีดงั นี้
ลําดับ
1.

รายชื่อ

อาชีพ

นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ นักธุรกิจ/กรรมการ บริษัท ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด

ความสัมพันธ์กบั
บริษทั
เลขที่ 28 ตําบลดาวคะนอง อําเภอธนบุรี ไม่มคี วามเกี่ยว
กรุงเทพมหานคร 10600
โยงกัน
ที่อยู่

4. เกณฑ์ในการกําหนดราคาและเหตุผล
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอ้ างอิงราคาตลาดที่ไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น
(ซึ่งใช้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเท่ากับราคา
หุ้นละ 2.03 บาท และได้ มีการตกลงกันระหว่ างบริษัท ซึ่งเป็ นผู้ซ้ ือ และนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จาํ นวน 29 เรื่อง ซึ่งเป็ นผู้ขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นมีมติกาํ หนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง
ราคาปิ ดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของหุ้ น MONO ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ย้ อนหลั ง 9 วั น ทํา การติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้ บริษัท เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่ มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด โดยเป็ นราคาที่คาํ นวณระหว่ างวันที่ 19 กุมภาพั นธ์ 2559 ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลของผู้ลงทุน
คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลของนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ คณะกรรมการได้ ดาํ เนินการด้ วย
ความระมัดระวัง และเห็นว่านายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ เป็ นผู้ท่มี ศี ักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่
บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้
1. เพื่อใช้ ชาํ ระค่าตอบแทนในการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่องและ
บทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ มีการพิจารณาแล้ ว และมีความเห็นว่าการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่องและ
บทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่ อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 1.) ที่มี มู ลค่ า 103,000,000 บาท เป็ นราคาที่
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อ้ างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง ด้ วย
วิธพี ิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization
Method มีอตั ราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จํานวน
29 เรื่อง ด้ วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้ มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น
103,000,000 บาท ซึ่งได้ มกี ารประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่มรี ายชื่อเป็ นบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล
MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้
บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัท
ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทําให้ ช่องทีวีดจิ ิตอล
MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั ช่องทีวดี ติ อล MONO29 ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทัว่ ประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660
ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV
Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จาก
รายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทําให้ บริษัท มีรายได้ ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้ านบาทในปี 2558 และ
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็ น 1,500 ล้ านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 146
โดยไม่มผี ลกระทบในด้ านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบต่อการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ นาย
วิสตู ร พูลวรลักษณ์ ผู้เป็ นบุคคลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราส่วนที่ใช้ ในการแปลงรายได้ เป็ นมูลค่าทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใช้ ในการหามูลค่าทุน ณ
วันที่กาํ หนด จากรายได้ สทุ ธิต่อปี อันเกิดจากการลงทุนนั้น
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6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแก่บุคคลในวงจํ ากัด
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคล
ในวงจํากัดแล้ ว โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท และเป็ นราคาที่
ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นมีมติกาํ หนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 9 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้ บริษัท เสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด โดยเป็ นราคาที่คาํ นวณระหว่าง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงประโยชน์ท่บี ริษัท จะได้ รับนี้ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบต่อการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถอื หุ้น
6.1 เหตุผลและความจําเป็ นในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ชาํ ระค่าตอบแทนในการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้ า
ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ และเพื่อ
รักษาและเพิ่ มสภาพคล่ องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทต่างๆ อยู่ท่ีประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่ องทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และ
ส่งเสริมให้ บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่ง ขึ้น ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว
6.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้ ชาํ ระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์
บริษัท ได้ ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็ นไปได้ จากประโยชน์ท่ไี ด้ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์
ดังกล่าว และการเข้ าซื้อเป็ นลักษณะการซื้อสิทธิ์ขาด ซึ่งบริษัท จะใช้ ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพื่อรองรับการ
เติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com ซึ่งบริษัท สามารถเผยแพร่ออกอากาศซํา้ ได้ ไม่จาํ กัด และในอนาคตบริษัท สามารถนําบท
ภาพยนตร์ซ่งึ เป็ นภาพยนตร์ท่มี ชี ่อื เสียงในอดีตมาผลิตซํา้ ได้ อกี
6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน เพื่อใช้ ชาํ ระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จาํ นวน 29 เรื่อง
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.) ที่มมี ูลค่า 103,000,000 บาท เป็ นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอ้ างอิง
มูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง ด้ วยวิธพี ิจารณาจากรายได้ (Income
Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอตั ราทุน (Capitalization
Rate) ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ด้ วยวิธพี ิจารณาจาก
ราคาตลาด (Market Approach) ได้ มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้ มกี าร
ประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่มรี ายชื่อเป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้
ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็ นการตอบแทนนั้น ทําให้
บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
ตามที่บริษัทได้ ต้งั งบประมาณในการจัดซื้อ Content
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ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่ง
จะทําให้ บริษัท ได้ เป็ นเจ้ าของ Content ซึ่งเป็ นภาพยนตร์ท่มี ชี ่ ือเสียงในอดีตและมีคุณค่า ที่เคยสร้ างความประทับใจ
ให้ เป็ นที่จดจํา ทําให้ บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทุกกลุ่มเป้ าหมายและครบวงจร
ยิ่งขึ้น อันจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content
อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทําให้ ช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั ช่องทีวีดติ อล
MONO29 ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทัว่
ประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือ
คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทําให้ บริษัท มี
รายได้ ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้ านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็ น 1,500 ล้ านบาท ในปี
2559 หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 146
6.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซ่ึงบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้ แก่นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ และที่มาของ
การกําหนดราเสนอขายดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทต่อหุ้นโดยอ้ างอิงราคาตลาดที่ไม่ต่าํ
กว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งใช้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.03 บาท และได้ มกี ารตกลงกันระหว่างบริษัท ซึ่งเป็ นผู้ซ้ ือ
และนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จาํ นวน 29 เรื่อง ซึ่ง
เป็ นผู้ขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุ ญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นมีมติ
กําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้น MONO ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 9 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2559 เพื่อขออนุมตั ใิ ห้ บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด โดยเป็ น
ราคาที่คาํ นวณระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น มีผลกระทบ
แยกเป็ นกรณีดงั นี้
6.4.1 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.56 และร้ อยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ไี ม่มกี ารแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.2 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.44 และร้ อยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ไี ม่มกี ารแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.3 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.06 และร้ อยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่มี กี ารแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไม่มกี ารเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.4 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.00 และร้ อยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่มี กี ารแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ามีความคุ้มค่าและยังเป็ นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
ให้ กบั บริษัท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตามมติคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้ มีมติอนุมัติจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน ให้ บุคคลในวงจํากัด ภายใต้ กรอบการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ กาํ หนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดคํานวณ
จากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นบริษัท ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 9 วัน ทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคา
เสนอขาย (ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งมีราคา
ปิ ดถัวเฉลี่ยนํา้ หนักเท่ากับ 2.00 บาท
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทต่อหุ้นครั้งนี้ มีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ กับบริ ษัท และผู้ถือหุ้ น เนื่ องจากบริษั ท ต้ องออกหุ้ นเพิ่ มทุ นเพื่ อใช้ ชําระค่ าลิขสิทธิ์
ภาพยนต์และบทภาพยนตร์ท่มี มี ูลค่า 103,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ มกี ารพิจารณาเห็นว่าการเข้ าซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จาํ นวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.) ที่มีมูลค่า
103,000,000 บาท เป็ นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอ้ างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง ด้ วยวิธพี ิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method
หรือ Income Capitalization Method มีอตั ราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000
บาท และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ด้ วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้ มูลค่ารวม
4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท
ซึ่งได้ มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่มรี ายชื่อเป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทําให้ ช่อง
ทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบันช่องทีวีดิตอล MONO29 ข้ อมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ
0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพ
และทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 79
และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทําให้ บริษัท มีรายได้ ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609
ล้ านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็ น 1,500 ล้ านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้ อยละ 146 จึงไม่ได้ มีการกําหนดส่วนลดแต่อย่างใด และเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอขายหุ้น
แบบเฉพาะจงเจาะครั้งนี้ จึงเลือกกําหนดวันในการกําหนดราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนักของหุ้นของบริษัท รวม 9 วันทําการ ซึ่งเป็ นเกณฑ์จาํ นวนวันที่เท่ากัน
6.5 เหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ กบั นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์
มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้ วว่านายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ เป็ นผู้ท่มี ศี ักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง
อีกทั้งยังทําให้ บริษัท ได้ เป็ นเจ้ าของ Content ที่เป็ นภาพยนตร์ท่มี ชี ่ ือเสียงในอดีต มีคุณค่าและเคยสร้ างความ
ประทับใจให้ เป็ นที่จดจํา ซึ่งทําให้ บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทกุ กลุ่มเป้ าหมายและ
ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว
และคณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์
จํานวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.) ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เป็ นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก
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บริษัทอ้ างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง ด้ วยวิธพี ิจารณาจากรายได้
(Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอตั รา Discount
Rate ที่ 10.42% และ Cap. Rate ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จํานวน 29
เรื่อง ด้ วยวิธพี ิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้ มลู ค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น
103,000,000 บาท ซึ่งได้ มกี ารประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่มรี ายชื่อเป็ น
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทําให้ ช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั ช่องทีวีดติ อล MONO29 ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1
ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้ อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422
และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB
Nielsen ส่งผลทําให้ บริษัท มีรายได้ ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้ านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็ น
1,500 ล้ านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 146
6.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อัน
เนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ดงั กล่าวโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็ นการตอบแทนนั้น ทําให้ บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มผี ลกระทบในด้ าน
ลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุน
และการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และ
ส่งเสริมให้ บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว
สําหรับเงินทุนที่บริษัท ต้ องนํามาซื้อ Content ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาทถึง 700,000,000 บาท
นั้น เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์ แบบ
บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com จะมาจากผลการดําเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท
ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ แสดงสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 1.18 เท่า
และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ ว สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษัท จะลดลงเป็ น 1.17 เท่า
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ าความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดําเนินการตามแผนการจัดซื้อ Content ให้
เป็ นไปตามแผนที่ต้งั ไว้ มอี ยู่ในระดับตํ่า เนื่องจาก ในปี 2559 บริษัท ยังได้ ขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ไว้ อกี เป็ นจํานวน 265,000,000 หุ้น หากบริษัท มีความต้ องการเงินลงทุน บริษัท สามารถระดม
ทุนได้ อย่างรวดเร็วเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนที่บริษัท ตั้งไว้
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ดังนั้น บริษัท จึงขออนุ มัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากบริษัท จะเข้ าทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มนี ัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
7. เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รบั
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนต์ ทีวีดจิ ติ อล ดูหนังออนไลน์
ของบริษัท ช่วยส่งเสริมให้ บริษทั นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อ
ความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายปันผลแก่ผ้ ถู อื หุ้นในอนาคตและยังทําให้ บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษัท และบริษัท ยังสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ท่ซี ้ อื มาออกอากาศซํา้ ได้ ไม่จาํ กัดครั้ง ปัจจุบนั ช่องทีวีดติ อล
MONO29 ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ
มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen และในอนาคตบริษัท สามารถนําบทภาพยนตร์ซ่งึ เป็ น
ภาพยนตร์ท่มี ชี ่ ือเสียงในอดีตมาผลิตซํา้ ได้ อกี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่าง
ต่อเนื่องจะส่งผลทําให้ ช่องทีวีดจิ ติ อล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ บริษัท มีรายได้ ค่า
โฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้ านบาทในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มเป็ น 1,500 ล้ านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็ นการ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ146
8. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นๆ ที่สําคัญ
ระยะเวลาห้ ามขาย สําหรับผู้ท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นแบบการเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวห้ ามขายหุ้น
เป็ นเวลา 2 ปี และจะสามารถขายหุ้นได้ 50% ของจํานวนหุ้นที่ติดเงื่อนไขในการห้ ามขายเมื่อพ้ นระยะเวลา 1 ปี แรก
(lock up)
9. เงื่อนไขในการทํารายการ
บริษัท ต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้ เสีย เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้ รับ
การอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้ เสียเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด

10. ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effect)
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
- จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท

3,150,935,537 หุ้น

- จํานวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุ้น

- รวมจํานวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท

4,669,999,975 หุ้น

- จํานวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ (คุณวิสตู ร พูลวรลักษณ์)

50,000,000 หุ้น

- จํานวนหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate : PP)

265,000,000 หุ้น

- รวมจํานวนหุ้น

4,984,999,975 หุ้น

- ราคาใช้ สทิ ธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1

ราคา 2.50 บาท

- ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุตฐิ านที่กาํ หนดราคาเสนอขายไม่ต่าํ กว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

วิธีการคํานวณ

มูลค่า
(ร้อยละ)

1. Control Dilution
1.1 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และไม่มกี ารเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน

จํานวนหุ้น PP
(จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)

1.56

1.2 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
จํานวนหุ้น PP
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General =
(จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้น PP (General Mandate) +จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)
Mandate ทั้งจํานวน

1.44

1.3 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
จํานวนหุ้น PP
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไม่มกี าร =
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน (จํานวนหุ้น PP+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)

1.06

1.4 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

จํานวนหุ้น PP
(จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้น PP (General Mandate)+ จํานวนหุ้นรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)

1.00
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ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

วิธีการคํานวณ

มูลค่า
(ร้อยละ)

2. Price Dilution
(เสนอขายเท่ากับราคาตลาด = 2.03)
2.1 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และไม่มกี ารเพิ่มทุน
ราคาตลาด
General Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.00

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)+(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้น PP)
2.2 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
ราคาตลาด
Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.75

((ราคาตลาด x(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว+หุ้นเพิ่มทุน General
mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้น PP + หุ้นเพิ่มทุน General Mandate)
2.3 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
=
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไม่มกี าร
ราคาตลาด
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.07

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)+(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP) +
(ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
2.4 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว+หุ้นเพิ่มทุน General Mandate))+
(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP) +(ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ+ หุ้นเพิ่มทุน General Mandate)

0.93
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11. คํารับรองของคณกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเพิม่ ทุน
ในกรณีท่กี รรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่ มทุนหากการไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่ าวก่ อให้ เกิดความเสียหายแก่ บริษัท ผู้ถือหุ้ นสามารถฟ้ องเรียกร้ อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่น้ันเป็ นเหตุให้ กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็ นของคณะกรรมการ
บริษทั
- ไม่มี –
บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผู้มอี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นาย ซัง โด ลี )
ตําแหน่ง

กรรมการ

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

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2559 (แก้ไข)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มมี ติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เป็ น 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 258,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็ นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 ได้ มีมติอนุมัติ
ให้ ออกและเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําปี 2559
- ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เป็ น 498,499,997.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
315,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท รวม 31,500,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ

จํ านวนหุน้

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

50,000,000.-

0.10

5,000,000.-

-

-

-

265,000,000

0.10

26,500,000.-

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ
 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

•
•

กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน ให้ กรอกข้ อมูลในลําดับถัดไปทุกข้ อ ยกเว้ นข้ อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้ กรอกข้ อมูลในลําดับถัดไปเฉพาะข้ อ 2.2 ข้ อ 3 และข้ อ 4

2. การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

ผู้ถอื หุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ ( รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1)
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้ สทิ ธิของ
ตราสาร(ระบุ)

-

อัตราส่วน
ราคาขาย
(เดิม : ใหม่) (บาทต่อหุ้น)
-

50,000,000.-

-

2.03

-

-

-

วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชําระเงินค่าหุ้น
รายละเอียดตาม ดูหมายเหตุ (1)
เอกสารแนบ 2
และ (2)
-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
(1) รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธ์กบั บริษัท และหลักเกณฑ์การกําหนดราคาขายต่อหุ้น ปรากฏ
ตามสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ บุคคลในวงจํากัด สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7.
(2) ให้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัท
มอบหมายเป็ นผู้มีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร พร้ อมทั้งให้ อาํ นาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการอออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ การนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 การดําเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน้
- ไม่มี 2.2 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นเดิม

ประเภท
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้ สทิ ธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
1/

จํานวนหุ้น

หมายเหตุ

-

ร้ อยละต่อ
ทุนชําระแล้ ว1/
-

265,000,000
-

8.41
-

โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ด้ านล่าง
-

-

ร้ อยละต่อทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ มกี ารเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่เป็ นการจัดสรรให้ แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(2) การจั ดสรรหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นให้ แก่ บุ คคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ เป็ นการเสนอขายหุ้ นในราคาตํ่าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
(3) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้ มีการ
ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี ของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการ
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ในครั้งถัดไป แล้ วแต่วันใดจะถึงกําหนดก่อน
(4) ให้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้มอี าํ นาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอาํ นาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และมีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ิการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันทําการถัดจากวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้น)
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.3 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.4 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัดเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน และเมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่
5.1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
5.1.1 เพื่อใช้ ชาํ ระค่าตอบแทนในการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ มีการพิจารณาแล้ ว และมีความเห็นว่าการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร์จาํ นวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.) ที่มมี ูลค่า 103,000,000 บาท เป็ นราคาที่
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อ้ างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง
ด้ วยวิธพี ิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income
Capitalization Method มีอตั ราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และ
บทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง ด้ วยวิธพี ิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้ มูลค่ารวม 4,800,000
บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้ มกี ารประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่ง
เป็ นบริษัทที่มรี ายชื่อเป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราส่วนที่ใช้ ในการแปลงรายได้ เป็ นมูลค่าทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใช้ ในการหามูลค่าทุน ณ
วันที่กาํ หนด จากรายได้ สทุ ธิต่อปี อันเกิดจากการลงทุนนั้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
5.1.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
Content ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโต
ของช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com และส่งเสริมให้ บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบ
วงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ
Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทําให้ ช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั ช่อง
ทีวีดติ อล MONO29 ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของ
กรุงเทพและทัว่ ประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้ อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทัว่ ประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผล
ทําให้ บริษัท มีรายได้ ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้ านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็ น 1,500
ล้ านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ146 โดยไม่มผี ลกระทบในด้ านลบต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการ
ดําเนินการตามแผนการใช้ เงินดังกล่าวนี้
คณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบต่อการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมี
ความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และนายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื
หุ้นพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
5.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อให้ บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้ างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท
ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการ
ดูหนั งออนไลน์แ บบบอกรับ สมาชิก Monomaxxx.com โดยไม่ มีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจของบริษั ท
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้
เงินดังกล่ าว ดังนั้น บริษัท จึงขออนุ มัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใช้ ราคาตลาดซึ่ง
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด”
หมายถึง ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้ น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่ น้อยกว่ าเจ็ดวันทําการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําให้ บริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ มเี งินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ และรองรับการขยายธุรกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
6. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
6.1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
บริษัท จะได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ์ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.)
6.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อ
ขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท
7. ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ย วกับ การจัดสรรหุ้น เพิ่ม ทุ น แก่ บุค คลใน
วงจํ ากัด
7.1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
บริษัท จะได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสตู ร
พูลวรลักษณ์ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.)
7.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อ
ขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท
7.2.1 เหตุผลและความจําเป็ นในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559
บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดู
หนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้ บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว
7.2.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ ประโยชน์จากการเพิ่มทุน
บริษัท ได้ ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็ นไปได้ จากประโยชน์ท่บี ริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้ า
ทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 ทีวดี าวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์
แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com
7.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําให้ บริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัท ได้ ต้งั งบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภท
ต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล
MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งทําให้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทุกกลุ่มเป้ าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น
ประโยชน์กบั บริษัท ในระยะยาว

ซึ่งจะเป็ น

7.2.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซ่ึงบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจํากัด และที่มาของการ
กําหนดราเสนอขายดังกล่าว
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ กบั บุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดย
บริษัท จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่เป็ นการจัดสรรให้ แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(2) การจั ดสรรหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นให้ แก่ บุ คคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ เป็ นการเสนอขายหุ้ นในราคาตํ่าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่ าด้ วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใช้ ราคาตลาดซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย
มีผลกระทบแยกเป็ นกรณีดงั นี้
1. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.56 และร้ อยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
2. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.44 และร้ อยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
3. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.06 และร้ อยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไม่มกี ารเพิ่มทุนแบบ General Mandate
4. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงร้ อยละ 1.00 และร้ อยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ ามีความคุ้มค่ าและยังเป็ นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่ องทาง
การเงินให้ กบั บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ าการกําหนดราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นมีความเหมาะสมแล้ ว และยังเป็ นการปฏิบัตติ ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ นว่ าด้ วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
7.2.5 เหตุผลและความจําเป็ นในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเหตุผลและความจําเป็ นการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้ วว่าจะทําให้ บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท
โดยบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุ ค คลในวงจํ า กั ด แบบเฉพาะเจาะจงดั ง กล่ า ว ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ นและประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และเป็ นผู้ มี
ศักยภาพด้ านลงทุน
2. มี ความพร้ อ มด้ านการเงิ นและความประสงค์ ของบุ ค คลในวงจํากัดอย่ างชั ดเจน โดยจะไม่ มี ส่ วนร่ วมใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี จ ะสามารถช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ ดี ข้ ึ น และสามารถให้
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
7.2.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําให้ บริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
โดยไม่มผี ลกระทบในด้ านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้
เงินดังกล่าวนี้
ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ
600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดจิ ิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม
MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้ บริษัท สามารถนําเสนอ
บริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัทในระยะยาว
และภายหลังการทํารายการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ คุณวิสตู ร พูลวรลักษณ์ เพื่อเป็ นการตอบแทนชําระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
และบทภาพยนตร์ ที่มมี ูลค่า 103,000,000 บาท เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนที่บริษัท วางไว้ บริษัท ยังต้ องใช้ เงิน
ลงทุนจัดซื้อ Content ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาท ถึง 700,000,000 บาทนั้นเพื่อรองรับการเติบโต
ของช่องทีวีดจิ ิตอล
MONO29
ทีวีดาวเทียมMonoPlus
และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com รวมถึงเพื่อให้ บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ
โดยที่บริษัทจะ
สามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว
ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ แสดงสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 1.18 เท่า และ
เมื่ อ รวมรายการเพิ่ ม ทุ น จากการเสนอขายหุ้ นแล้ ว สั ด ส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ทุ น ของบริ ษั ท จะลดลงเป็ น 1.16 เท่ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
ดังนั้น บริษัท จึงขออนุ มัติเพิ่ มทุนในครั้งนี้ และหากบริษัท จะเข้ าทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มนี ัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําให้ บริษัท รักษา
และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
โดยสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ มเี งินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ

8. ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effect)
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด
- จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท

3,150,935,537 หุ้น

- จํานวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุ้น

- รวมจํานวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท

4,669,999,975 หุ้น

- จํานวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ (คุณวิสตู ร พูลวรลักษณ์)

50,000,000 หุ้น

- จํานวนหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate : PP)

265,000,000 หุ้น

- รวมจํานวนหุ้น

4,984,999,975 หุ้น

- ราคาใช้ สทิ ธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1

ราคา 2.50 บาท

- ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุตฐิ านที่กาํ หนดราคาเสนอขายไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90
ของราคาตลาด ทั้งนี้ราคาตลาดเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

วิธีการคํานวณ

มูลค่า
(ร้อยละ)

จํานวนหุ้น PP
(จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)

1.56

1. Control Dilution
1.1 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และไม่มกี ารเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน

1.2 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
จํานวนหุ้น PP
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General (จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้น PP (General Mandate) +จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)
Mandate ทั้งจํานวน

1.44

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

วิธีการคํานวณ

=
จํานวนหุ้น PP
1.3 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไม่มกี าร (จํานวนหุ้น PP+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน
1.4 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

จํานวนหุ้น PP
(จํานวนหุ้น PP + จํานวนหุ้น PP (General Mandate)+จํานวนหุ้นรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)

มูลค่า
(ร้อยละ)
1.06

1.00

2. Price Dilution
(เสนอขายเท่ากับราคาตลาด = 2.03)
2.1 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และไม่มกี ารเพิ่มทุน
ราคาตลาด
General Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.00

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)+(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้น PP)
2.2 กรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
Mandate ทั้งจํานวน

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

0.75

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว+หุ้นเพิ่มทุน General
mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้น PP + หุ้นเพิ่มทุน General Mandate)
=
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
2.3 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
ราคาตลาด
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไม่มกี าร
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว)+(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP) +
(ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว+ จํานวนหุ้น PP+จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)

0.07

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้
2.4 กรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

วิธีการคํานวณ

มูลค่า
(ร้อยละ)

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

0.93

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว+หุ้นเพิ่มทุน General
Mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุ้น PP) +(ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้นPP + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
+ หุ้นเพิ่มทุน General Mandate)

9. ประโยชน์ที่ผูถ้ อื หุน้ จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
การเพิ่ มทุนในครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนต์ ช่ องทีวีดิจิตอล ช่ องทีวี
ดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน์ ของบริษัท ช่วยส่งเสริมให้ บริษัท นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายปันผลแก่ผ้ ถู อื หุ้นในอนาคต
10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสําหรับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
บริษัท จะทําการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด และจะเข้ าทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบท
ภาพยนตร์ดงั กล่าวต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัท มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนเพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาชําระ
เป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิภาพยนตร์และบท
ภาพยนตร์ และสัญญาจองซื้อหุ้นที่บริษัท และบุคคลในวงจํากัดจะเข้ าทําร่วมกัน
11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผูล้ งทุน
คณะกรรมการรับรองว่ า ในการพิ จารณาและตรวจสอบข้ อมู ลของผู้ลงทุน คณะกรรมการจะดําเนินการด้ วยความ
ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุ ค คลในวงจํ า กั ด แบบเฉพาะเจาะจงดั ง กล่ า ว ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ นและประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย และเป็ นผู้ มี
ศักยภาพด้ านลงทุน
2. มี ค วามพร้ อมด้ า นการเงิ น และความประสงค์ ข องบุ ค คลในวงจํา กั ด อย่ า งชั ด เจน โดยจะไม่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี จ ะสามารถช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ ดี ข้ ึ น และสามารถให้
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มตี ่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มอี าํ นาจกระทําการแทนบริษัท
ได้ แก่ นายนวมินทร์ ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ได้ ตรวจทานข้ อมูลในสารสนเทศนี้แล้ วอย่ างระมัดระวัง และขอ
รับรองว่าไม่มขี ้ อความอันเป็ นเท็จ และไม่ได้ มีการละเว้ นข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งจําเป็ นต้ องมี หรือต้ องระบุใน
สารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มขี ้ อความที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่ มทุนหากการไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่ าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ บริษั ท ผู้ถือหุ้ นสามารถฟ้ องเรียกร้ อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่น้ันเป็ นเหตุให้ กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
13. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันแจ้ งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นําส่งเอกสาร Preprocess หนังสือนัดประชุม ให้ ตรวจสอบโดย
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แจ้ ง
ความเห็นกลับมายังบริษัท
วันกําหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
(Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเวบไซต์บริษัท
ส่งออกหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู อื หุ้นโดย TSD
วันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
วันแจ้ งมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559 ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ยื่นขออนุญาตออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผลการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
วันที่นาํ มติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
วันเสนอขายหุ้น PP / วันเข้ าทํารายการขายหุ้น PP
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ (คุณวิสตู ร พูลวรรลักษณ์)

วัน เดือน ปี
4 มีนาคม 2559
4 มีนาคม 2559
11 มีนาคม 2559
21 มีนาคม 2559
21 มีนาคม 2559
22 มีนาคม 2559
26 มีนาคม 2559
5 เมษายน 2559
27 เมษายน 2559
27 เมษายน 2559
29 เมษายน 2559
ภายในต้ นเดือนพฤษภาคม 2559
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลังจากได้ รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไม่เกิน 3 เดือน นับจาก
AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
ลําดับ
15.

ขั้นตอนการดําเนินการ
วันเสนอขายหุ้น PP / วันเข้ าทํารายการขายหุ้น PP
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

วัน เดือน ปี
หลังจากได้ รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไม่เกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผู้มอี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นาย ซัง โด ลี )
ตําแหน่ง

กรรมการ

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

กรรมการ

