เลขที่ MONO 001/2560
วันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง

อนุมัติการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปตอบุคคลในวงจํากัด ครั้งที่ 1 (แกไข เพิ่มเติม)

เรียน

กรรมการผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย 1) รายงานการเพิ่มทุน (F53-4-1)
2) สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2560 ไดมมี ติอนุมัติวาระที่สําคัญ ดังนี้
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของ บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) “บริษัทฯ” เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 ไดมมี ติอนุมัตกิ ารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดย
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 265,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจพิจารณาเสนอขายหุน เพิม่ ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได รวมถึง
การกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงือ่ นไขตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิม่ ทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน
143,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดราคาเสนอขายหุน ที่ 2.85 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุนบริษทั ฯ โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทฯ ยอนหลังเปนระยะเวลา
15 วันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่
ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการ
กําหนดราคาเสนอขายหุน ตามราคาตลาด
โดยวันกําหนดราคาเสนอขาย กําหนดเปนวันที่ 11
มกราคม 2560 (ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม
2560) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 3.10 บาท
2. กําหนดวันจองซื้อ เสนอขาย และวันชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน ในวันที่ 11 -13 มกราคม 2560

3. กําหนดรายชื่อบุคคลในวงจํากัดผูไดรับการจัดสรรหุน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ประเภทนักลงทุน

จํานวนหุน(หุน)

1. นายยศวี

พสวงศ

นักลงทุนทั่วไป

55,000,000

2. นางสาวกุลธรา

อิ่มสงวน

นักลงทุนทั่วไป

29,000,000

3. นางมาลี

เตชะจงจินตนา

นักลงทุนทั่วไป

15,000,000

4. นางสิรีธร

วชิรปราการสกุล

นักลงทุนทั่วไป

15,000,000

5. นายสุรชัย

ปฐพาณิชยโชติ

นักลงทุนทั่วไป

10,000,000

6. นายสิทธิชัย

ปฐพาณิชยโชติ

นักลงทุนทั่วไป

10,000,000

7. นายเทวิน

สิงหทอง

นักลงทุนทั่วไป

5,000,000

8. นายบันเทิง

จันทวงษ

นักลงทุนทั่วไป

4,000,000

รวมทั้งสิ้น

143,000,000

ประวัติขอมูลนักลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

1.
2.
3.

นายยศวี
พสวงศ
นางสาวกุลธรา อิม่ สงวน
นางมาลี
เตชะจงจินตนา

4.

นางสิรธี ร

วชิรปราการสกุล ปจจุบัน

5.
6.

นายสุรชัย
นายสิทธิชัย

ปฐพาณิชยโชติ
ปฐพาณิชยโชติ

ปจจุบัน
ปจจุบัน

7.
8.

นายเทวิน
นายบันเทิง

สิงหทอง
จันทวงษ

ปจจุบัน
ปจจุบัน

นักลงทุน
นักลงทุน
รองกรรมการผูจ ดั การ
บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ
กรรมการ บจก.เอส.เจ.
อินเตอรเนชั่นแนล โจลีเย
นักลงทุน
ผูอํานวยการ
บจก.เมโทรสปนนิ่ง
กรรมการ บจก.สามอินทรี
กรรมการ บจก.เลเซอรเวอรค

% ถือหุน
ณ วันที่
13 มี.ค.
58

จํานวนหุน
ที่ไดรับ
การจัดสรร

% ถือหุน
ภายหลัง
จัดสรร
PP

-

55,000,000
29,000,000
15,000,000

1.64
0.87
0.45

-

15,000,000

0.45

-

10,000,000
10,000,000

0.30
0.30

-

5,000,000
4,000,000

0.15
0.12

ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน ไมมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไมไดเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
4. หลักเกณฑในการกําหนดราคาเสนอขายหุน เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด
ในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน
จํานวน 143,000,000 หุน ในราคา 2.85 บาทตอหุน เปนราคาเสนอขายที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุ น บริ ษั ท ฯ โดยราคาตลาดคํ า นวณจากราคาถั ว เฉลี ่ย ถ ว งน้ ํา หนั ก ของหุ น บริ ษั ท ฯ
ยอนหลังเปนระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติมอบหมายให
คณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาด และเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํ า ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 27 เมษายน 2559..............................................................
อนึ่ง ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2558 บังคับใชตั้งแต วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
บริษัทฯ จึงมีหนาที่แจงใหทราบถึง
ราคาตลาด ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ รวม 15 วันทําการ กอนเสนอ
ขาย (ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560) ทั้งนี้
ราคาตลาดดังกลาวเทากับ 3.10 บาทตอหุน มีรายละเอียด ดังนี้
วัน

วันที่

ราคาปด
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10 มกราคม 2560
9 มกราคม 2560
6 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
4 มกราคม 2560
30 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 2559
27 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
22 ธันวาคม 2559
21 ธันวาคม 2559
20 ธันวาคม 2559
19 ธันวาคม 2559
รวม

3.16
3.20
3.18
2.90
2.86
2.84
2.84
2.82
2.80
2.76
2.78
2.72
2.84
2.86
2.80

ปริมาณซือ้ ขาย
(หุน)
88,021,400
162,846,500
259,897,700
11,805,300
25,580,200
4,893,100
16,965,400
3,082,100
7,766,500
4,316,000
7,936,300
27,433,600
101,758,700
20,955,600
2,616,900
745,875,300

ปริมาณการซือ้ ขาย
(บาท)
286,450,586
534,041,998
812,255,092
34,083,800
74,079,956
13,874,174
48,604,348
8,647,774
21,769,314
11,931,972
21,905,018
76,561,916
300,083,378
59,664,040
7,309,110
2,311,262,476

5. เหตุผลในการเพิ่มทุน
บริษัทฯ มีความตองการเงินลงทุนเพื่อซื้อ Content ประเภทตางๆ เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 Mono Plus และ Monomaxxx.com นอกจากนี้จะนําเงินทุนสวนหนึ่งที่ไดรับจาก
การเพิ่มทุน มาเปนเงินทุนหมุนเวียนและเพิม่ สภาพคลองสําหรับการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล

6. ผลกระทบตอผูถ ือหุน
ผลกระทบต อผูถือ หุนที่อ าจเกิ ดขึ้น จากการเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด เมื่อผูลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุ น
รวมทั้งสิ้น จํานวน 143,000,000 หุน จะมีผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้
จํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
3,200,935,537 หุน
จํานวนหุนเพิ่มทุนครั้งนี้
143,000,000 หุน
จํานวนหุน รวม
3,343,935,537 หุน
ซึ่งทําใหอัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมหรืออํานาจควบคุมลดลง 4.28%
7. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกบุคคลในวงจํากัด และเหตุผลทีไ่ ดรับนอกจากเงินเพิ่มทุน
บริษัทฯ ไดพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอนักลงทุนรายนี้ เนื่องจากเห็นวาบุคคลดังกลาวมีศักยภาพ
ดานเงินทุน เปนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในรูปแบบธุรกิจ และวิสัยทัศนของผูบริหารของบริษัทฯ และ
มีความเชื่อมั่นวาธุรกิจทีวีดิจิตอลชอง MONO29 ของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต
นอกจากนี้ นักลงทุนดังกลาวไมไดมีสวนรวมในการบริหารและไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
แตอยางใด
8. ผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลงโครงสรางการบริหาร
ไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจากการเพิ่มทุนนี้
9. เงื่อนไขหรือขอตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุนของผูล งทุน
กําหนดหามมิใหผูลงทุนจําหนายจาย หรือโอนหุนเปนระยะเวลา 6 เดือน (Lock up) นับแตวันที่ไดรับ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
10. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว าการจัด สรรหุ นเพิม่ ทุน นีม้ ี ประโยชนต อบริษัท ฯ
เพื่อ ให บริษัทฯ มี เงิน ทุน เพียงพอต อการรองรั บการดําเนิน งานในธุร กิจที วีดิ จิตอลของบริษัทฯ ใน
ป จ จุ บั น และที ่จ ะเกิ ด ขึ ้น ในอนาคต เพื ่อ เป น การเพิ ่ม ศั ก ยภาพในการสร า งรายได ข องบริ ษั ท
ในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรการเพิ่มทุนนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายซัง โด ลี)
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

สิ่งที่สงมาดวย 1.
(F 53-4-1)
แบบรายงานการออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 10 มกราคม 2560 (แกไข เพิ่มเติม)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. จํานวนหุนเพิ่มทุนแบบ General Mandate กอนการจัดสรร
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ไดอนุมัติการเพิม่ ทุนไวเปนการลวงหนาซึ่ง
ใหอาํ นาจคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหแกบุคคลในวงจํากัด
ประเภทหุน สามัญ จํานวน 265,000,000 หุน โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลในวงจํากัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

จํานวนหุน
265,000,000

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
8.41

หมายเหตุ
โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง

-

-

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2. การออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 1)
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคลในวงจํากัด

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

จํานวนหุน
143,000,000
-

ราคาขาย
(บาทตอหุน)
2.85
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
11-13 มกราคม 2560
-

หมาย
เหตุ
-

กําหนดราคาเสนอขายหุนที่ 2.85 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัทฯ โดย
ราคาตลาดคํานวณจากราปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทฯ ยอนหลังเปนระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน กอนวัน
กําหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน ที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 การเสนอขายหุนทีผ่ ูถือหุน มี
มติมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขายหุน ตามราคาตลาด โดยวันกําหนดราคาเสนอขาย กําหนดเปน

สิ่งที่สงมาดวย 1.
วันที่ 11 มกราคม 2560 (ราคาปดถั วเฉลี่ยถ วงน้ําหนักระหว างวันที่ 19 ธั นวาคม 2559 ถึง วันที่ 10 มกราคม
2560 ) ซึ่งมีราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 3.10 บาท
รายชื่อบุคคลในวงจํากัดผูไดรับการจัดสรรหุน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ประเภทนักลงทุน

จํานวนหุน(หุน)

1. นายยศวี

พสวงศ

นักลงทุนทัว่ ไป

55,000,000

2. นางสาวกุลธรา

อิม่ สงวน

นักลงทุนทัว่ ไป

29,000,000

3. นางมาลี

เตชะจงจินตนา

นักลงทุนทัว่ ไป

15,000,000

4. นางสิรีธร

วชิรปราการสกุล

นักลงทุนทัว่ ไป

15,000,000

5. นายสุรชัย

ปฐพาณิชยโชติ

นักลงทุนทัว่ ไป

10,000,000

6. นายสิทธิชัย

ปฐพาณิชยโชติ

นักลงทุนทัว่ ไป

10,000,000

7. นายเทวิน

สิงหทอง

นักลงทุนทัว่ ไป

5,000,000

8. นายบันเทิง

จันทวงษ

นักลงทุนทัว่ ไป

4,000,000

รวมทั้งสิ้น
ประวัติขอมูลนักลงทุน
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยศวี พสวงศ

อาชีพ
นักลงทุน

2. นางสาวกุลธรา อิม่ สงวน

นักลงทุน

3. นางมาลี เตชะจงจินตนา

นักลงทุน

4. นางสิรธี ร วชิรปราการสกุล

นักลงทุน

5. นายสุรชัย ปฐพาณิชยโชติ

นักลงทุน

6. นายสิทธิชัย ปฐพาณิชยโชติ นักลงทุน
7. นายเทวิน สิงหทอง

นักลงทุน

8. นายบันเทิง จันทวงษ

นักลงทุน

143,000,000
ที่อยู
ความสัมพันธ
255-257 อาคารฮัว่ เซงเฮง 2 ชั้น 5 ถนนเยาวราช
ไมมี
สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
2 ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม พระประโทน
ไมมี
เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
2 ซอยจันท 32 แยก 4 ทุง วัดดอน สาทร
ไมมี
กรุงเทพมหานคร 10120
125/8 ถนนสวรรคโลก สวนจิตรลดา ดุสติ
ไมมี
กรุงเทพมหานคร 10300
19 ซอยศาลาแดง 1 ถนนพระรามที่สี่ สีลม บางรัก
ไมมี
กรุงเทพมหานคร 10500
276 ถนนวานิช 1 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ
ไมมี
กรุงเทพมหานคร 10100
610 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ สาม
ไมมี
เสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
125 ซอยนนทบุรี 27/6 ทาทราย เมืองนนทบุรี
ไมมี
นนทบุรี 11000

สิ่งที่สงมาดวย 1.
ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน ไมมีสว นรวมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยว
โยงกับบริษัทฯ
2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน ..........................-........................
3. จํานวนหุนเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งตอไป
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลในวงจํากัด

ประเภทหลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1/

จํานวนหุน
122,000,000

หมายเหตุ
-

-

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

- วันที่ครบกําหนดสําหรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือ วันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560
4. การกําหนดสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน
 กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพือ่ สิทธิในการซือ้ หุน เพิม่ ทุนดังกลาวในวันที่.............-.............
 กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวในวันที่..........-...............และใหรวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่.......-...... (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน)
5. ความคืบหนาในการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี)
- ไมมี 6. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
บริษทั ฯ มีความตองการเงินลงทุน เพื่อซื้อ Content ประเภทตางๆ เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล
MONO29 Mono Plus และ Monomaxxx.com นอกจากนี้จะนําเงินทุนสวนหนึ่งที่ไดรับจากการเพิ่มทุนมาเปน
เงินทุนหมุนเวียน และเพิม่ สภาพคลองสําหรับการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มีแผนการใชเงินในสวนที่
เพิ่มทุนเพื่อลงทุนซื้อ Content ประเภทตางๆ ในป 2560
7. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอการรองรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และเพือ่ เปนการเพิม่ ศักยภาพในการสรางรายไดของบริษัทฯ ในอนาคต

สิ่งที่สงมาดวย 1.
8. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต ทีวีดิจิตอล ดูหนัง
ออนไลน ของบริษทั ฯ ชวยสนับสนุนใหบริษัทฯ นําเสนอบริการเพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบ
วงจรยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผถู อื หุน ในอนาคต
9. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี 10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ลําดับ
1.
2.
3.

ขั้นตอนการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารออก เสนอ
ขาย และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมถึง
กําหนดราคาเสนอขายและวันเสนอขาย
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ
วันเสนอขาย จองซื้อ และชําระเงินคาหุน

วัน เดือน ป
10 มกราคม 2560
10 มกราคม 2560
11-13 มกราคม 2560

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ตองและครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อ………………………………………………………….กรรมการผูม อี ํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นาย ซัง โด ลี )
ตําแหนง

กรรมการ

ลายมือชื่อ…………………………………....………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายนวมินทร ประสพเนตร )
ตําแหนง

กรรมการ

สิ่งที่สง มาดวย 2.
สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 10 มกราคม 2560 (แกไข เพิ่มเติม)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
10 มกราคม 2560 ไดมมี ติอนุมตั ิวาระที่สําคัญ ดังนี้
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของ บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) “บริษัทฯ” เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 ไดมมี ติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดย
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 265,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจพิจารณาเสนอขายหุน เพิม่ ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได รวมถึงการ
กําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จํานวน 143,000,000 หุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดราคาเสนอขายหุนที่ 2.85 บาทตอหุน ซึง่ เปนราคาทีไ่ มต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุน
บริษัทฯ โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทฯ ยอนหลังเปนระยะเวลา 15
วันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนทีอ่ อกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด หมวด 1 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขาย
หุน ตามราคาตลาด โดยวันกําหนดราคาเสนอขาย กําหนดเปนวันที่ 11 มกราคม 2560 โดยวันกําหนด
ราคาเสนอขาย กําหนดเปนวันที่ 11 มกราคม 2560 (ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันที่ 19 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 3.10 บาท
2. กําหนดวันจองซื้อ เสนอขาย และวันชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560
3. กําหนดรายชื่อบุคคลในวงจํากัดผูไดรับการจัดสรรหุน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ประเภทนักลงทุน

จํานวนหุน(หุน)

1. นายยศวี

พสวงศ

นักลงทุนทัว่ ไป

55,000,000

2. นางสาวกุลธรา

อิม่ สงวน

นักลงทุนทัว่ ไป

29,000,000

3. นางมาลี

เตชะจงจินตนา

นักลงทุนทัว่ ไป

15,000,000

4. นางสิรีธร

วชิรปราการสกุล

นักลงทุนทัว่ ไป

15,000,000

5. นายสุรชัย

ปฐพาณิชยโชติ

นักลงทุนทัว่ ไป

10,000,000

6. นายสิทธิชัย

ปฐพาณิชยโชติ

นักลงทุนทัว่ ไป

10,000,000
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ชื่อ-นามสกุล

ประเภทนักลงทุน

จํานวนหุน(หุน)

7. นายเทวิน

สิงหทอง

นักลงทุนทัว่ ไป

5,000,000

8. นายบันเทิง

จันทวงษ

นักลงทุนทัว่ ไป

4,000,000

รวมทั้งสิ้น

143,000,000

4. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
บริษัทฯ มีความตองการเงินลงทุน เพื่อซื้อ Content ประเภทตางๆ เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม Mono Plus และบริการดูหนังอออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com นอกจากนี้จะนําเงินทุนสวนหนึ่งที่ไดรับจากการเพิ่มทุนมาเปนเงินทุนหมุนเวียน และ
เพิ่มสภาพคลองสําหรับการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล และสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ
จึงไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
โดยจํานวนเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 407,550,000 บาท บริษัทฯ จะนํามาลงทุนเพื่อซื้อ Content
ประเภทตางๆ ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทฯ มีแผนในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ เพื่อรองรับการ
เติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม Mono Plus และบริการดูหนังอออนไลนแบบบอกรับ
สมาชิก Monomaxxx.com อยูที่ประมาณ 800,000,000 บาท
ทัง้ นีก้ ารเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ทําใหบริษัทฯ สามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสัน้ และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ
5. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกบุคคลในวงจํากัด
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนจํานวน 143,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 0.10 บาท
บุคคลในวงจํากัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ

รายชื่อ

ประสบการณทํางาน

1.
2.
3.

นายยศวี พสวงศ
นางสาวกุลธรา อิ่มสงวน
นางมาลี เตชะจงจินตนา

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

4.

นางสิรธี ร วชิรปราการสกุล

ปจจุบัน

5.
6.

นายสุรชัย ปฐพาณิชยโชติ
นายสิทธิชัย ปฐพาณิชยโชติ

ปจจุบัน
ปจจุบัน

7.
8.

นายเทวิน สิงหทอง
นายบันเทิง จันทวงษ

ปจจุบัน
ปจจุบัน

นักลงทุน
นักลงทุน
รองกรรมการผูจ ดั การ
บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ
กรรมการ บจก.เอส.เจ.
อินเตอรเนชั่นแนล โจลีเย
นักลงทุน
ผูอํานวยการ
บจก.เมโทรสปนนิ่ง
กรรมการ บจก.สามอินทรี
กรรมการ บจก.เลเซอรเวอรค

ใหแก

% ถือหุน
ณ วันที่
13 มี.ค.
58

จํานวนหุน
ที่ไดรับ
การจัดสรร

% ถือหุน
ภายหลัง
จัดสรร
PP

-

55,000,000
29,000,000
15,000,000

1.64
0.87
0.45

-

15,000,000

0.45

-

10,000,000
10,000,000

0.30
0.30

-

5,000,000
4,000,000

0.15
0.12

สิ่งที่สง มาดวย 2.
โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
5.1 บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาว ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูมี
ศักยภาพดานลงทุน
5.2 มีความพรอมดานการเงินและความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัทฯ
5.3 มีคุณสมบัติที่จะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหดีข้ึน และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
6. เกณฑในการกําหนดราคาและเหตุผล
บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเทากับราคาหุนละ 2.85 บาท โดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่าํ
กวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุน บริษัทฯ โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถวงน้าํ หนักของหุน
บริษัทฯ ยอนหลังเปนระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุนทีอ่ อกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 การเสนอขายหุนทีผ่ ูถ ือหุน มีมติมอบหมาย
ใหคณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาด โดยวันกําหนดราคาเสนอขาย กําหนดเปน
วันที่ 11 มกราคม 2560 โดยวันกําหนดราคาเสนอขาย กําหนดเปนวันที่ 11 มกราคม 2560 (ราคาถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560) ซึ่งคิดเปนราคาประมาณ
รอยละ 92 ของราคาปดถัวเฉลี่ย 15 วันทําการ
ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 บังคับใชตั้งแต วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ จึงมีหนาที่
แจงใหทราบถึง
ราคาตลาด ซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ รวม 15 วัน
ทําการกอนเสนอขาย (ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม
2560)ทั้งนี้ ราคาตลาดดังกลาวเทากับ 3.10 บาทตอหุน
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคล
ในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดแลว โดยราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เปนราคาทีไ่ มต่าํ กวามูลคาหุนที่
ตราไวของบริษัทฯ และเปนราคาที่ไมตํ่ากวาราคาตลาด และในการเสนอขายหุน เพิม่ ทุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัดในครั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 143,000,000 หุน ในราคา 2.85บาท
ตอหุน เปนราคาเสนอขายที่ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัทฯ โดยราคาตลาดคํานวณ
จากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทฯ ยอนหลัง เปนระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน กอนวัน
กํ า หนดราคาเสนอขาย ซึ ่ง เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที ่ ทจ.
72/2558 เรือ่ ง การอนุญาตใหบริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน ทีอ่ อกใหมตอ บุคคลในวงจํากัด หมวด 1
การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาดและ
เป นไ ป ตา มมติ ที ่ป ร ะ ชุ ม ส ามั ญ ผู ถ ื อหุ น ป ระ จํ าป 2 55 9 เ มื่ อ วั นที่ 2 7 เ มษา ย น 25 5 9

สิ่งที่สง มาดวย 2.
อนึ่ง ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุน สามัญ หรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิม่ ทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ.
2558 บังคับใชตั้งแต วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ จึงมีหนาที่แจงใหทราบถึง
ราคาตลาด
ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ รวม 15 วันทําการ กอนเสนอขาย (ราคาปดถัว
เฉลี่ยถวงน้าํ หนักระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560) ทัง้ นี้ ราคาตลาด
ดังกลาวเทากับ 3.10 บาทตอหุน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึง
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับแลวนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบตอการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่
ไดรบั การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพือ่ ประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
8. เหตุผลและประโยชนที่จะไดรับ
การเพิม่ ทุนในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ รองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนตร ทีวีดิจิตอล ดู
หนังออนไลน ของบริษัทฯ ชวยสงเสริมใหบริษัทนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางครบวงจรยิง่ ขึน้ เพือ่ ความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผถู อื หุน ในอนาคต
9. เงื่อนไขหรือขอตกลงอื่นๆ ที่สําคัญ
กําหนดหามมิใหผูลงทุนจําหนาย จาย หรือโอนหุน เปนระยะเวลา 6 เดือน (Lock Up) นับแตวันที่ไดรับการ
จัดสรรเพิ่มทุน
10. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)
บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวขางตนจะไมมีบทบาทบริหารงานในบริษัทฯ หรือจะเขามาเปน
กรรมการบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด เนือ่ งจากจะมีสัดสวนการถือหุนนอย
มากหลังจากเพิ่มทุน นอกจากนี้ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่เกิดจากการเพิ่มทุนในวงจํากัดในสวนของการ
ลดลงของสัดสวนผูถือหุน (Control Dilution) การลดลงของราคา (Price Dilution) มีดังนี้
10.1 Control Dilution
= จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด / (จํานวนหุนสามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขาย
แกบคุ คลในวงจํากัด + จํานวนหุนที่ชําระแลว)
=

(143,000,000 / ( 143,000,000 + 3,200,935,537 ))

= 4.28%
10.2 Price Dilution
= 1–(จํานวนหุน ทีอ่ อกและชําระแลวของบริษัทฯ x ราคาถัวเฉลี่ย 15 วันทําการ (ตัง้ แตวันที่ 19
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560) + (จํานวนหุน สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก
บุคคลในวงจํากัด x ราคาเสนอขาย) / (จํานวนหุนทีอ่ อกและชําระแลวของบริษัท+จํานวน
หุน สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแกบุคคลในวงจํากัด) / ราคาถัวเฉลี่ย 15 วันทําการ (ตั้งแต
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560)
= 1- (3,200,935,537 x 3.10 )+(143,000,000 x 2.85) / ( 143,000,000 +
3,200,935,537 )/3.10
= 0.34%

สิ่งที่สง มาดวย 2.
11. เงื่อนไขในการทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทฯ ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้
แลวอยางระมัดระวัง และขอรับรองวาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุในสารสนเทศนีต้ ลอดจนไมมขี อ ความทีก่ อ ใหเกิดความเขาใจผิด

ลายมือชื่อ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ
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( นาย ซัง โด ลี )
กรรมการ

( นายนวมินทร ประสพเนตร )
กรรมการ

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

