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สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึง่สินทรัพย  
ของ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทํา

รายการไดมาซึ่งสินทรัพย  โดยเขาทํารายการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง 

จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท)   โดยบริษัทฯ จะออกหุนสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัทฯ  ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 

เร่ือง ดังกลาว แกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 

2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)  ท้ังนี้ การออกหุน

สามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 

29 เร่ือง ถือเปนการออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขา

ทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตรดังกลาวตอเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือ

นําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตร 

ท้ังนี้ การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการเขาทํารายการที่ไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เทากับ

รอยละ 1.92 ตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน  ดังนั้น บริษัทฯ มีหนาท่ีตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  ทันที  โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามที่ประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว 

 

รายละเอียดของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย มีดังตอไปน้ี 

1. วัน เดือน ปที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเขาทํารายการภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2559 ในวันท่ี     

4 มีนาคม 2559  และท่ีประชุมถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ มาชําระเปน

สิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตร รวมท้ังบรรลุเงื่อนไขขอบังคับกอน (conditions precedent)  

ตางๆ ท่ีระบุไวในสัญญาซื้อขายลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตร 
 

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ 

ผูซื้อ 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “MONO”  ซึ่งเปนบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายใตชื่อหลักทรัพย  MONO  

ผูขาย 

นายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง 

(รายละเอียดตามหัวขอท่ี 4.) 



สิ่งท่ีสงมาดวย 8. 

-61- 

3.     ลักษณะโดยทั่วไป  ประเภท และขนาดรายการ 
         3.1   ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 บริษัทฯ จะเขาทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จาก   

นายวิสูตร  พูลวรลักษณ  คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) ซึ่งเปนราคาท่ียังไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม โดยบริษัทฯ จะชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง 

ดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 

เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดังกลาว แกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน      

(หาสิบลานหุน ) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท  รวมเปนมูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้นไมเกิน  101,500,000 

บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)  ท้ังนี้ การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของ

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดังกลาว  เพ่ือเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่ง

ลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตร ถือเปนการออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) 

3.2   ประเภทและขนาดรายการ 

 การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการทํารายการท่ีไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไป

ซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิ โดยมีขนาด

รายการสูงสุด เทากับรอยละ 1.92 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

      ดังนั้น บริษัทฯ    มีหนาท่ีตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  ทันที    โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามท่ีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย    

แหงประเทศไทยไดกําหนดไว 

การเปรียบเทียบเกณฑการคํานวณขนาดรายการ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เกณฑการคํานวณขนาด
รายการ 

สูตรการคํานวณ ขนาดของรายการ 

1. เกณฑมูลคาของสินทรัพยท่ีมี

ตัวตนสุทธิ (NTA) 

%ของ NTA ตามสัดสัดสวนท่ีไดมา / NTA ของบริษัทฯ ไมสามารถคํานวณได

เนื่องจากสินทรัพยท่ี

ไดมาไมมี NTA 

2. เกณฑกําไรสุทธิ % ของกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพยตามสัดสวนท่ีไดมา / 

กําไรสุทธิของบริษัท 

ไมสามารถคํานวณได

เนื่องจากสินทรัพยท่ี

ไดมาไมมีกําไรสุทธิ 

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ

แทน 

(มูลคารายการท่ีจาย / สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน) x 100  

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

รอยละ 1.92 

4. เกณฑมูลคาของหลักทรัพย (จํานวนหุนท่ีออกเพ่ือชําระคาสินทรัพย / จํานวนหุนท่ีชําระแลว

ของบริษัทจดทะเบียน) x 100  

= ( 50,000,000 / 3,150,935,537  x  100 ) 

รอยละ 1.59 
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4.     รายละเอียดและมูลคาของสินทรัพยที่ไดมา 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  คิดเปนมูลคา 

103,000,000 บาท  (หนึ่งรอยสามลานบาท) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือภาพยนตร ปที่ฉาย ยอดรายได  
(ลานบาท) (1) 

1 ซึมนอยหนอย กะลอนมาก 2528 5 

2 ปลื้ม  2529 10 

3 โปรดทราบ...คิดถึงมาก  2529 3 

4 อยาบอกวาเธอบาป  2530 3 

5 ดีแตก  2530 4 

6 รักแรกอุม 2531 5 

7 ฉลุย  2531 12 

8 พริกขี้หนูกับหมูแฮม  2532 6 

9 ฉลุยโครงการ 2  2533 19 

10 ปุกปุย  2533 8 

11 สย๋ึมก๋ึย  2534 18 

12 กลิ้งไวกอน พอสอนไว  2534 25 

13 บุญตั้งไข 2535 12 

14 โตแลวตองโต  2535 7 

15 ปหนึ่งเพ่ือนกันและวันอัศจรรยของผม 2536 23 

16 คูแท 2 โลก  2537 22.50 

17 ฉลุยหิน คนไขสุดขอบโลก  2537 21 

18 ก๋ึยทู  2538 28 

19 รักแทบทท่ี 1  2538 17 

20 แรงเปนไฟละลายแคเธอ  2539 22 

21 นางแบบ 2540 18 

22 2499 อันธพาลครองเมือง 
(2)

2540 75 

23 303 กลัว/กลา/อาฆาต  2541 30 

24 นางนาก  2542 150 

25 สตรีเหล็ก 2543 99 

26 แมเบ้ีย  2544 53 

27 น.ช. นักโทษชาย  2545 30 

28 สตรีเหล็ก 2  2546 72 

29 คูแทปาฏิหาริย  2546 18 

30 หมอเจ็บ 2547 34 

รายไดรวม 849.50 

 (1) 
 ยอดรายไดหนังทําเงินอางอิงจาก Box Office

 

   (2) 
 เร่ือง 2499 อันธพาลครองเมือง  เปนเร่ืองท่ีไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร แตไมไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิในบทภาพยนตร 
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5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลคารวมของส่ิงตอบแทนในการเขาทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 

เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยบริษัทฯ จะชําระ

คาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดังกลาว 

แกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวม

มูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)  ท้ังนี้ การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก

นายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดังกลาว  

ถือเปนการออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 

การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน  โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

หุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอวาระตอท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  ในวันท่ี 27 เมษายน 2559  เพ่ือขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน

แบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวางวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน  

6.      เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน 

การเจรจาตอรองระหวางผูซื้อ “บริษัทฯ” และผูขาย “นายวิสูตร  พูลวรลักษณ”   โดยอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจาก

การประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท เปน

ราคาท่ีสมเหตุสมผลเน่ืองจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง ดวย

วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มี

อัตราทุน (Capitalization Rate)
1
 ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวย

วิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท  รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่ง

ไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผู

ประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.   

7.     ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ  

การไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดังกลาว   เพ่ือรองรับการ

เติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29   ทีวีดาวเทียม Mono Plus  และบริการดูหนังอออนไลนแบบบอกรับสมาชิก 

Monomaxxx.com   และสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจร

ย่ิงขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทฯ ในระยะยาวชวยสงเสริมใหบริษัทนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางครบวงจรย่ิงขึ้น  เพ่ือความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต 

 

                                        

   

อัตราทุน (Capitalization Rate)
1
  คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ วันที่

กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนน้ัน 
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8. แหลงเงินทุนที่ใชในการซ้ือสินทรัพย และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย  

บริษัทฯ จะชําระคาตอบแทนการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแก     นาย

วิสูตร  พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวมเปนมูลคา

ท้ังสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)   

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว 

เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นวาการทํารายการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง

ดังกลาว จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน ดังท่ีระบุไวในหัวขอท่ี 7. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ  

10.    ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทัที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท  

ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการทานใดมีความเห็นท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม

ขอ 9.    

11.    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีระบุในสารสนเทศน้ี  ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทฯ ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอ

รับรองวาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุใน

สารสนเทศนี้ตลอดจนไมมีขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิด 
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