สิ่งที่สงมาดวย 7.
สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ไดมี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 50,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยมีขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนดังนี้
1. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําหุน
สามัญเพิ่มทุนไปชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร ใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนนักลงทุนที่จะ
สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัท และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว บริษัทจึงมิไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม
หรือเสนอขายตอประชาชน
2. หลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด
บริษัท จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ใหแก
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายวิสูตร พูลวรลักษณ

จํานวนหุน
เหตุผลในการจัดสรร
50,000,000 ใชชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบท
ภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง

3. ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจํากัด
รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด มีดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

อาชีพ

1.

นายวิสูตร พูลวรลักษณ

นักธุรกิจ/กรรมการ บริษัท ไท
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

ความสัมพันธกับ
บริษัท
เลขที่ 28 ตําบลดาวคะนอง อําเภอธนบุรี ไมมีความเกี่ยว
กรุงเทพมหานคร 10600
โยงกัน
ที่อยู

4. เกณฑในการกําหนดราคาและเหตุผล
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
(ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเทากับราคา
หุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนเจาของลิขสิทธิ์
ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่งเปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ
บุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง
ราคาป ด ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น MONO ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ย อ นหลั ง 9 วั น ทํ า การติ ด ต อ กั น ก อ นวั น ที่
คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
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คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน
คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ คณะกรรมการไดดําเนินการดวย
ความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางยิ่ง
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
บริษัท มีวัตถุประสงคในการออกหุนเพิ่มทุน ดังนี้
1. เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและ
บทภาพยนตร จํ านวน 29 เรื่ อง(รายละเอี ยดตามสิ่ งที่ ส งมาด วย 8.) ที่ มี มู ลค า 103,000,000 บาท เป นราคาที่
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวย
วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization
Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน
29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น
103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัท
ประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล
MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมให
บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท
ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล
MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559
มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660
ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV
Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จาก
รายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และ
คาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 146
โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตอการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และ นาย
วิสูตร พูลวรลักษณ ผูเปนบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุน จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ
วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนนั้น
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6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
ในวงจํากัดแลว โดยราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เปนราคาที่ไมต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท และเปนราคาที่
ไมต่ํากวาราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน
กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวาง วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงประโยชนที่บริษัท จะไดรับนี้ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบตอการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นวาราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุน
6.1 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขา
ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ และเพื่อ
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และ
สงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่ง ขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
6.2 ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพิ่มทุนเพื่อใชชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร
บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนที่ไดเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร
ดังกลาว และการเขาซื้อเปนลักษณะการซื้อสิทธิ์ขาด ซึ่งบริษัท จะใชประโยชนจากลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพื่อรองรับการ
เติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com ซึ่งบริษัท สามารถเผยแพรออกอากาศซ้ําไดไมจํากัด และในอนาคตบริษัท สามารถนําบท
ภาพยนตรซึ่งเปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ําไดอีก
6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน เพื่อใชชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรือ่ งและบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง
(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิง
มูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income
Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization
Rate) ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจาก
ราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการ
ประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผู
ประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออกหุนเพิ่มทุนเพื่อเปนการตอบแทนนั้น ทําให
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บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท
ตามที่บริษัทไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่ง
จะทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ซึ่งเปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณคา ที่เคยสรางความประทับใจ
ใหเปนที่จดจํา ทําใหบริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจร
ยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content
อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล
MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่ว
ประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือน
กุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือ
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มี
รายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป
2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 146
6.4 ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ และที่มาของ
การกําหนดราเสนอขายดังกลาว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทตอหุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ
2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเทากับราคาหุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ
และนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่ง
เปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติ
กําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาด
หลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปน
ราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน มีผลกระทบ
แยกเปนกรณีดังนี้
6.4.1 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.2 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.3 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไมมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.4 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ตามมติคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติจัดสรร
หุนเพิ่มทุน ใหบุคคลในวงจํากัด ภายใตกรอบการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่ 1.90 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัท โดยราคาตลาดคํานวณ
จากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัท ยอนหลังเปนระยะเวลา 9 วัน ทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคา
เสนอขาย (ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559) ซึ่งมีราคา
ปดถัวเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 2.00 บาท
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทตอหุนครั้งนี้ มีความ
เหมาะสมและเป นประโยชนกั บบริ ษัท และผูถือหุน เนื่องจากบริษัท ต องออกหุ นเพิ่ มทุ นเพื่ อใช ชํ าระคาลิขสิทธิ์
ภาพยนตและบทภาพยนตรที่มีมูลคา 103,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาเห็นวาการเขาซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา
103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์
ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method
หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000
บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม
4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท
ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชอง
ทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ
0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพ
และทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79
และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609
ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 146 จึงไมไดมีการกําหนดสวนลดแตอยางใด และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผูที่ไดรับการเสนอขายหุน
แบบเฉพาะจงเจาะครั้งนี้ จึงเลือกกําหนดวันในการกําหนดราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนของบริษัท รวม 9 วันทําการ ซึ่งเปนเกณฑจํานวนวันที่เทากัน
6.5 เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหกับนายวิสูตร พูลวรลักษณ
มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ
มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางยิ่ง
อีกทั้งยังทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ที่เปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีต มีคุณคาและเคยสรางความ
ประทับใจใหเปนที่จดจํา ซึ่งทําใหบริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและ
ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
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และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรือ่ งและบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก
บริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได
(Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตรา Discount
Rate ที่ 10.42% และ Cap. Rate ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29
เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น
103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1
ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422
และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB
Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน
1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 146

6.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อัน
เนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตรดังกลาวโดยการออกหุนเพิ่มทุน
เพื่อเปนการตอบแทนนั้น ทําใหบริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยไมมีผลกระทบในดาน
ลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุน
และการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้ ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และ
สงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
สําหรับเงินทุนที่บริษัท ตองนํามาซื้อ Content สวนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาทถึง 700,000,000 บาท
นั้น เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน แบบ
บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com จะมาจากผลการดําเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท
ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.18 เทา
และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนแลว สัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท จะลดลงเปน 1.17 เทา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาความเสี่ยงที่จะไมสามารถดําเนินการตามแผนการจัดซื้อ Content ให
เปนไปตามแผนที่ตั้งไวมีอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก ในป 2559 บริษัท ยังไดขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ไวอีกเปนจํานวน 265,000,000 หุน หากบริษัท มีความตองการเงินลงทุน บริษัท สามารถระดม
ทุนไดอยางรวดเร็วเพื่อใหเปนไปตามแผนที่บริษัท ตั้งไว
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ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากบริษัท จะเขาทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
7. เหตุผลและประโยชนที่จะไดรับ
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต ทีวีดิจิตอล ดูหนังออนไลน
ของบริษัท ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อ
ความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคตและยังทําใหบริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคลองทาง
การเงินของบริษัท และบริษัท ยังสามารถเผยแพรภาพยนตรที่ซื้อมาออกอากาศซ้ําไดไมจํากัดครั้ง ปจจุบันชองทีวีดิตอล
MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ
มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558
ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen และในอนาคตบริษัท สามารถนําบทภาพยนตรซึ่งเปน
ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ําไดอีก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยาง
ตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคา
โฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการ
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ146
8. เงื่อนไขหรือขอตกลงอื่นๆ ที่สําคัญ
ระยะเวลาหามขาย สําหรับผูที่ไดรับการจัดสรรหุนแบบการเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement) ดังกลาวหามขายหุน
เปนเวลา 2 ป และจะสามารถขายหุนได 50% ของจํานวนหุนที่ติดเงื่อนไขในการหามขายเมื่อพนระยะเวลา 1 ป แรก
(lock up)

9. เงื่อนไขในการทํารายการ
บริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด

10. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)
ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
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- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3,150,935,537 หุน

- จํานวนหุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุน

- รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท

4,669,999,975 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุนในครั้งนี้ (คุณวิสูตร พูลวรลักษณ)

50,000,000 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุน (General Mandate : PP)

265,000,000 หุน

- รวมจํานวนหุน

4,984,999,975 หุน

- ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1

ราคา 2.50 บาท

- ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานที่กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา
รอยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดเทากับ 2.03 บาทตอหุน

ผลกระทบตอผูถ ือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

1. Control Dilution
1.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.56

1.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General =
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate) +จํานวนหุนที่ชําระแลว)
Mandate ทั้งจํานวน

1.44

1.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ =
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน (จํานวนหุน PP+ จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.06

1.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate)+ จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)
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ผลกระทบตอผูถ ือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

2. Price Dilution
(เสนอขายเทากับราคาตลาด = 2.03)
2.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
ราคาตลาด
General Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.00

(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP)
2.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
ราคาตลาด
Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.75

((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General
mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + หุนเพิ่มทุน General Mandate)
0.07
2.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
=
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ
ราคาตลาด
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +
(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
0.93
2.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General Mandate))+
(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ+ หุนเพิ่มทุน General Mandate)
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สิ่งที่สงมาดวย 7.
11. คํารับรองของคณกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง
คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใช
สิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแ่ ตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
- ไมมี –
บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

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