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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560
-ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เปน 519,699,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ
334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 33,400,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

334,000,000

0.10

33,400,000.-

-

-

-

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ
ตราสาร(ระบุ)

จํานวนหุน
-

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
-
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ราคาขาย
(บาทตอหุน)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
-

หมายเหตุ
-

สิ่งที่สงมาดวย 6.

2.1.1 การดําเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน
- ไมมี 2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
ประชาชน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
1/

หมายเหตุ

-

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
-

334,000,000
-

9.99
-

โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง
-

จํานวนหุน

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
(1) การจั ดสรรหุ นสามั ญเพิ่ มทุ นให แก บุ คคลในวงจํ ากั ดนี้ จะไม เป นการเสนอขายหุ นในราคาต่ํ าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
(2) บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน
(3) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ
และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุน)
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.3 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา
จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย เมื่ อมี การออกและเสนอขายหุ นเพิ่ มทุ นแบบมอบอํ านาจทั่ วไป
(General Mandate)
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และมีโครงสรางเงิน
ลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัทรักษาและ
เพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุน ไดภายในระยะเวลาอันสั้ น เพื่อใหมีเ งิน ทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ
6. ประโยชนที่บริษทั จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยาย
ธุรกิจและสงเสริมสภาพคลองของบริษัท

7. ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรหุ น เพิ่ ม ทุ น แก บุ ค คลใน
วงจํากัด
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูถือหุนไวเปนการลวงหนา ดังนั้น การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตองมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
เพื่ อ เสริม สภาพคลอ งใหแก บริ ษัท ในการใช เ ป น เงิ น ทุน หมุน เวียน การเพิ่ มทุน จึง ถือ ไดวามี ความคลองตั ว รวดเร็ ว
ในการระดมทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม ทันตอปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
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7.1 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในป 2560
บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000
บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน
แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัทสามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว
7.2 ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพิ่มทุน
บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุมลูกคา
ทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบ
บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com
7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท
รั ก ษาและเพิ่ ม สภาพคล อ งทางการเงิ น ของบริ ษั ท ตามที่ บ ริ ษั ท ได ตั้ ง งบประมาณในการจั ด ซื้ อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com
ซึ่งทําใหบริษัทมี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
เปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว
7.4

ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และที่มาของการ
กําหนดราคาเสนอขายดังกลาว
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1) การจั ดสรรหุ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ให แก บุ ค คลในวงจํ ากั ด นี้ จะไม เ ป นการเสนอขายหุ น ในราคาต่ํ า ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุนที่ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอผู
ลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคา
เสนอขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจ
กําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาที่คํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด
หมวด 1 ขอ 8 (1)) โดยในการกํ าหนดสว นลดดัง กลา วคณะกรรมการบริ ษัท จะพิ จ ารณาจากสภาวะตลาด ณ
ขณะนั้นดวยและเพื่อใหการระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
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มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้
1. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 9.08 และรอยละ 0.91 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
2. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียง
รอยละ 6.43 และรอยละ -0.002 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท และมีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑขางตนมีความเหมาะสมแลว
7.5 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแกบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัทเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแก
บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแลววาจะทําใหบริษัทสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท
โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน
2. มีความพร อ มดานการเงิน และมีค วามประสงค ข องบุ ค คลในวงจํา กัด อยา งชั ด เจน โดยจะไมมีส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
7.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท รักษา
และเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้
ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อใหบริษัท มีเงินทุน
หมุนเวียนที่พอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว
ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.28 เทา และ
เมื่ อ รวมรายการเพิ่ ม ทุ น จากการเสนอขายหุ น แล ว สั ด ส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น ของบริ ษั ท จะลดลงเป น 1.25 เท า
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัทรักษาและ
เพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติเพื่อขยายธุรกิจ
8. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)
ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3,343,935,537 หุน

- จํานวนหุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุน

- รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท

4,862,999,975 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุน PP (General Mandate) “GM”

334,000,000 หุน

- รวมจํานวนหุน

5,196,999,975 หุน

- ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1.003

ราคา 2.492 บาท

- ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานที่กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดเพื่อจําลองสูตรการคํานวณกําหนดเทากับ 3.67 บาทตอหุน โดยกําหนดจากราคาถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 (วันที่ 9 – 20 กุมภาพันธ
2560)

ผลกระทบตอผูถือหุน

1. Control Dilution
1.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
Mandate ทั้งจํานวน

1.2 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
Mandate ทั้งจํานวน

วิธีการคํานวณ

=

จํานวนหุน PP (GM)
(จํานวนหุน PP GM + จํานวนหุนที่ชําระแลว)

=
จํานวนหุน PP (GM)
(จํานวนหุน PP (GM) + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่
ชําระแลว)
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มูลคา
(รอยละ)

9.08

6.43
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ผลกระทบตอผูถือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

2. Price Dilution
2.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
ราคาตลาด
Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.91

(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP (GM))
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP (GM))
2.2 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย

-0.002

ราคาตลาดกอนเสนอขาย =
((ราคาตลาด xจํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ))
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)+ (ราคาเสนอขาย PP x จํานวนหุน PP (GM))
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ + จํานวนหุน
PP(GM))

9. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุ นในธุรกิจตอเนื่องกับธุ รกิจภาพยนต ชองทีวีดิจิตอล ชองที วี
ดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัท ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต
10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด มีข้ันตอนและใชระยะเวลาดําเนินที่
รวดเร็วสามารถกําหนดเปาหมายของกลุมนักลงทุนตามที่บริษัทตองการได ไมวาจะเปนนักลงทุนที่มีศักยภาพดานเงินทุน อีก
ทั้งสามารถกําหนดจํานวนเงินที่แนนอนไดทันตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งผลประกอบการและการ
ดําเนินงานแกบริษัทและผูถือหุนดวย
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11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน
คณะกรรมการรั บรองว า ในการพิ จารณาและตรวจสอบข อมู ลของผู ลงทุ น คณะกรรมการจะดํ าเนิ น การด วยความ
ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน
2. มี ค วามพร อ มด า นการเงิ น และมี ค วามประสงค ข องบุ ค คลในวงจํ า กั ด อย า งชั ด เจน โดยจะไม มี ส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอรับรอง
วาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุในสารสนเทศ
นี้ตลอดจนไมมีขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ ยวกั บการเพิ่ มทุนหากการไม ปฏิ บั ติหน าที่ ดั งกล าวก อให เกิดความเสียหายแกบริ ษัท ผูถื อหุ นสามารถฟ องเรี ยกร อง
คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใชสิทธิ
ฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535

13. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
(Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตบริษัท
สงออกหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนโดย TSD
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
วันแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ตอตลาด
หลักทรัพยฯ
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วัน เดือน ป
21 กุมภาพันธ 2560
21 กุมภาพันธ 2560
8 มีนาคม 2560
9 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560
4 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560

สิ่งที่สงมาดวย 6.

ลําดับ
9

ขั้นตอนการดําเนินการ
วันที่นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

วัน เดือน ป
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

10.

วันเขาทํารายการขายหุน PP แบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate)

หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไมเกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

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

กรรมการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นาย ซัง โด ลี )
ตําแหนง

กรรมการ
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