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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป
บริษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนจำนวน 245,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 17.50
ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนครั้งนี้1) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ในรำคำเสนอ
ขำยหุ้นละ 11.40 บำท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมำณ (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ) 2,702.75 ล้ำนบำท โดยบริษัทจะนำเงินที่
ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ
ลงทุนเพิ่มใน Content ประเภทต่ำงๆ
ลงทุนในกิจกำรอื่นๆ
ประมูลช่องสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (TV Digital)
ขยำยพื้นที่สำนักงำนและกำรลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. เงินทุนหมุนเวียน

500 ล้ำนบำท
500 ล้ำนบำท
300 ล้ำนบำท
1,000 ล้ำนบำท
200 ล้ำนบำท
202.75 ล้ำนบำท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญทั้งหมดเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตำมหลักเกณฑ์กำรรับ
หลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test)
ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครั้งนี้ที่เท่ำกับหุ้นละ 11.40 บำท คิดเป็นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ
(Price to Earning ratio : P/E Ratio) เท่ำกับ 25.34 เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 4 ไตรมำส
ล่ำสุดย้อนหลัง (ไตรมำส 2 - 4 ปี 2555 และ ไตรมำส 1 ปี 2556) และจำนวนหุ้นภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนใน
ครั้งนี้จำนวน 1,400 ล้ำนหุ้น มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 เท่ำกับ 0.41 บำท ทั้งนี้ หำก
เปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจที่คล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกับกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีค่ำเท่ำกับ 29.13 เท่ำ (รำยละเอียดบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้ำงอิงพิจำรณำได้ในส่วนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีและหลังหักสำรองตำม
กฎหมำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น กำร
ดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนำคต หรือเพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท
สำหรับบริษัทย่อยจะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีและหลังหักสำรองตำม
กฎหมำย อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลโดย

1

เมื่อนับรวมกำรถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นเดิมรำยย่อยที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน
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พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทย่อยนั้นๆ
เป็นต้น
ประวัติความเป็นมา และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้ำนบำท โดยมีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ บริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำร
ข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์พื้นฐำน โดยในช่วงแรก
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยผลิตเว็บไซต์โมโนโซนดอทคอม (www.monozone.com) เพื่อเป็นแหล่ง
รวมเกมส์ออนไลน์และเป็นแหล่งชุมชนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้
ในเดือนพฤษภำคม 2545 บริษัทได้ปรับโครงสร้ำงมำเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด (“Mono
Gen”) โดย Mono Gen ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100 ซึ่งในขณะนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Mono Gen คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
เช่นเดียวกัน ต่อมำในปี 2547 ได้ มีกำรลดทุนจดทะเบีย นของบริ ษัทลงมำเป็น 30 ล้ำนบำท และหลังจำกนั้ นในเดือ น
พฤศจิกำยน 2550 ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงโดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกครั้ง โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
100 และในปี 2551 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 100 ล้ำนบำท พร้อมกับได้ทยอยปรับโครงสร้ำง
บริษัทในเครือทั้งหมดให้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จนถึงปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท และมีทุนชำระแล้ว
115.50 ล้ำนบำท มีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 87.11 ของทุนชำระแล้ว
บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สำยธุรกิจ ได้แก่
1) ธุ ร กิ จ สื่ อ และการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล (Media and Content Business) ประกอบด้ วยกลุ่ ม ธุ ร กิจ บริ กำรเสริ ม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี และ 2) ธุรกิจการให้บริการด้าน
บันเทิง (Entertainment Business) ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจ ภำพยนตร์ ซึ่งกำรดำเนินธุรกิจของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจมีควำมเกี่ยวเนื่องและสำมำรถสนับสนุนซึ่งกันและกันภำยในกลุ่มบริษัทได้อย่ำงครบวงจร
กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดำเนินกำรโดยบริษัท PT. Mono Technology Indonesia Mono
Technology Korea Corporation และ บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด (งำนสนับสนุน)
ธุรกิจ กำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ ดำเนินกำรโดยบริษัท ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร และสำระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น Short Message Service (SMS) Mobile
Application ต่ำงๆ ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำรให้บริกำรข้อมูลผ่ำนเสียง (Voice) หรือ Interactive Voice Response (IVR)
ผ่ำนหมำยเลข 1900-108-XXX และ *336 รวมถึงกำรให้บริกำร Mobile Internet ซึ่งเป็นบริกำรข้อมูลและสำระบันเทิ งใน
รูปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริกำร Mobile Application ที่ออกแบบเฉพำะสำหรับระบบปฏิบัติกำรสมำร์ท
โฟน
สำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเกำหลี ซึ่งดำเนินกำร
โดย PT. Mono Technology Indonesia และ Mono Technology Korea Corporation เป็นกำรนำเนื้อหำ (Content) เดิมที่
ให้บริกำรกับลูกค้ำในประเทศไทยมำปรับปรุงให้เหมำะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศดังกล่ำว มีกำรแปลเป็น
ภำษำของประเทศนั้นๆ รวมทั้งมีกำรวำงแผนพัฒนำโปรแกรม (Application) เพื่อจำหน่ำยในประเทศเกำหลี ซึ่งจะสำมำรถ
นำมำต่อยอดกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Mobile Application ในประเทศไทยและทั่วโลกได้อีกด้วย
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นอกจำกนี้ ยังมี บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินงำนด้ำนสนับสนุน โดยให้บริกำรระบบเชื่อมต่อ
ระหว่ำงบริษัทกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่งผ่ำนเนื้อหำข้อมูล หรือ Content ต่ำงๆ ให้กับ
ลูกค้ำผู้ใช้บริกำรของบริษัทบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ดำเนินกำรโดยบริษัท และบริษัท โมโน ทรำเวล จำกัด โดยบริษัทให้บริกำรข้อมูล
สำระควำมบันเทิงทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนเว็บไซต์ ที่เป็นที่รู้ จักดีในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงำน เช่น เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com) สำหรับบริษัท โมโน ทรำเวล จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริกำรจองที่พักออนไลน์แก่ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์
ต่ำงๆ ได้แก่ www.hotelthailand.com, www.hotelsthailand.com, www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ดำเนินกำรโดยบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่ง เป็นผู้ให้บริกำร Online Digital Book
Store บนเว็บไซต์ Mbookstore.com และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำรบันเทิงรำยสัปดำห์ ได้แก่ กอซซิปสตำร์ (Gossip
Star) และนิ ต ยสำรรำยเดื อน ได้ แ ก่ แคนดี้ (Candy) และอะลั วร์ (A’lure) รวมทั้ งนิ ต ยสำรประเภทเรื่ องสั้ นละครที วี
พ็อคเก็ตบุ๊ค ประเภทพยำกรณ์ดวงชะตำ และพ็อคเก็ตบุ๊ค เฉพำะกิจต่ำงๆซึ่งเป็นกำรรวบรวมเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจใน
ขณะนั้นๆ ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์ (Traditional) และ E-Book (Digital)
กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี ดำเนินกำรโดยบริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด โดยเป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์
ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียม เคเบิลทีวี สมำร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ปัจจุบันมีช่องรำยกำร 2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) ออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียมในระบบ C-Band (จำนดำ
PSI) ระบบ KU-Band (จำนเหลือง DTV) และเคเบิลทีวีทั่วประเทศในขณะที่ อะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel) ออกอำกำศ
ผ่ำนระบบ Pay TV
กลุ่มธุรกิจเพลง ดำเนินงำนโดย บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิง
ที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิค โดยเน้นกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล เช่น บริกำรดำวน์โหลดเพลง
บริกำรดำวน์โหลดรูปภำพ คลิป และร่วมเล่นเกมส์เกี่ยวกับเพลงของศิลปินในค่ำย รวมทั้งจำหน่ำยซีดี วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้ม
ภำพของศิลปิน
กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ ดำเนินงำนโดย บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด ซึ่ง ประกอบธุรกิจ ภำพยนตร์ครบวงจร ทั้งกำร
จัดซื้อภำพยนตร์จำกต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์คุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำย
ลิขสิทธิ์ให้สำยหนังต่ำงจังหวัด ผลิตเป็นแผ่นวีซีดีและดีวีดีเพื่อจำหน่ำย ขำยสิทธิ์ในกำรแพร่ภำพทำงเคเบิ ลทีวีและ
สถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขำยสิทธิ์ภำพยนตร์ไทยที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเองให้กับบริษัทในต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรจัดซื้อ
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ทั้งไทยและต่ำงประเทศมำเพื่อให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอลแก่ลูกค้ำที่สมัครเป็นสมำชิกได้รับชม ผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำกัดจำนวน ทำงเว็บไซต์ดูหนังดอทคอมเน็ต (www.doonung.comnet)
เปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงจากเหตุขดั ข้องในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รำยได้หลักของบริษัท กว่ำร้อยละ 80 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม มำจำกกำรให้บริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยข้อมูลและเนื้อหำ (Content) ต่ำงๆของบริษัทจะถูกส่งไปรวบรวมไว้ที่ผู้ ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Operator) ก่อน เพื่อกระจำยต่อ ไปยังลูกค้ำซึ่งเป็น ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำร
ดำเนินกำรภำยใต้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เชื่อมต่อระหว่ำงบริษัทกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น หำกระบบ
เชื่อมต่อระหว่ำงบริษัทกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รำยใดรำยหนึ่งมีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุกำรณ์ใดที่ทำให้บริษัทไม่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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สำมำรถเชื่อมต่อระบบไปยังผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยนั้นได้ ก็จะทำให้บริษัทไม่สำมำรถส่งข้อมูลเพื่อให้บริกำรแก่
ลูกค้ำ และอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทได้
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ควำมสำคัญกับระบบดังกล่ำว โดยได้จัดทำระบบควบคุม
และขั้นตอนกำรบำรุงรักษำโครงข่ำยและอุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้มี
กำรเชื่อมต่อช่องทำงสำรองระหว่ำงบริษัทและผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำย มำกกว่ำ 1 เส้นทำง เพื่อกระจำยควำม
เสี่ยงหำกระบบกำรเชื่อมต่อผ่ำนเส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่งเกิดขัดข้อง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทแต่
อย่ำงใด
(2) ความเสี่ยงจากการต่อรองอัตราส่วนแบ่งรายได้จากผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รำยได้จำกกำรให้บริกำรส่งผ่ำนข้อมู ลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ มำจำกส่วนแบ่งรำยได้ค่ำใช้บริกำรที่ผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จำกกำรใช้บริกำรของบริษัท โดยกำหนดอัตรำกำรแบ่งรำยได้ตำม
สัญญำที่ตกลงกัน ทั้งนี้ในอนำคตหำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เจรจำต่อรองขอลดอัตรำส่วนแบ่งรำยได้ที่บริษัทจะ
ได้รับลงจำกอัตรำปัจจุบัน ก็จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อรำยได้ของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำมกำรทำธุรกิจให้บริกำรข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นควำมร่วมมือทำงธุรกิจระหว่ำงบริษทั และผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องพึ่งพิงทรัพยำกรของอีกฝ่ำยในกำรให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงสมบูรณ์ และจำก
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ร่ วมกับ บริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ กำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ต่ ล ะรำยมำกว่ ำ 10 ปี บริ ษั ท ไม่ เ คยมี กรณี ผู้ ใ ห้ บ ริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อรองอัตรำส่วนแบ่งรำยได้ให้ลดลงจำกสัญญำที่ตกลงกัน
(3) ความเสีย่ งจากการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ ข้ามาดาเนินธุรกิจเอง
บริษัทเป็นผู้จัดหำคอนเทนท์ต่ำงๆให้แก่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ลูกค้ำที่ใช้บริกำร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ต่ ล ะรำย โดยสั ญ ญำให้ บ ริ ก ำรที่ บ ริ ษั ท ท ำกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยมีอำยุ 1 ปี และหำกคู่สัญญำไม่มีเจตนำยกเลิกสัญญำ สัญญำจะมีผลอัตโนมัติ ต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
และที่ ผ่ ำ นมำบริ ษั ท มี ร ำยได้ ห ลั ก มำจำกกำรให้ บ ริ ก ำรบนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ด ำเนิ น กำรร่ ว มกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 รำย หรือมีสัดส่วนรวมกันประมำณร้อยละ 80 ของรำยได้รวม บริษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำ
มำดำเนินกำรด้ำนกำรผลิตและจัดหำคอนเทนท์ต่ำงๆ เองของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำให้บริกำรที่ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนลดลงจำกเดิม หรือกำรไม่ต่ออำยุสัญญำดังกล่ำว
ซึ่งอำจทำให้บริษัทสูญเสียรำยได้จำนวนมำก และมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นดังกล่ำวและมีควำมเชื่อว่ำ จำกกำรที่ บริษัทสำมำรถผลิตผลงำนที่มี
คุ ณ ภำพออกมำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ได้ รั บ ควำมนิ ย ม และมี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง กำรที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะดำเนินกำรจัดหำและผลิตข้อมูลข่ำวสำร (Content Provider) เองนั้น จะต้องมีกระบวนกำรในกำรจัดหำ
ที่มีควำมยุ่งยำก และอำศัยบุคลำกรจำนวนมำก เพื่อให้ได้แหล่งข้ อมูลที่มีคุณภำพ หลำกหลำย และเป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ
ประกอบกับธุรกิจและรำยได้หลักของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มำจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงเสียง ซึ่งเป็น
รูปแบบธุ รกิจที่แตกต่ำงกัน บริษัทจึ งยังไม่เ ห็นแนวโน้มที่ผู้ให้ บริกำรโทรศัพท์เ คลื่อนที่จ ะหันมำมุ่ งเน้นกำรทำธุรกิจ
ให้บริกำรข้อมูลด้วยตัวเอง
(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการข้อมูลผ่านทาง SMS
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รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมำจำกกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนของบริกำร Mobile SMS หรือ
บริกำรส่งข้อควำมสั้น (Short Message Service) อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และ
บริกำรแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ มีแนวโน้มกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับหำกในอนำคตประเทศไทยมีเทคโนโลยี
3G อย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทำให้กำรรับส่งข้อมูลมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รองรับคอนเทนท์กำรใช้งำนใน
ด้ำนต่ำงๆที่หลำกหลำยมำกขึ้น อำจทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกกำรใช้บริกำร SMS เพื่อรับบริกำรข้อมูล
สำระบันเทิงต่ำงๆ จำกผู้ให้บริกำรข้อมูล (Content Provider) มำเป็นกำรหำข้อมูลและสำระบันเทิงด้วยตัวเอง ผ่ำนระบบ
Data Streaming หรือ กำรดำวน์โหลด Application ซึ่งอำจส่งผลให้บริกำร SMS ชะลอตัวลงได้ในอนำคต และอำจกระทบ
ต่อรำยได้ในส่วนนี้ของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรให้บริกำรข้อมูล Mobile SMS เป็นกำรส่งข้อมูลตรงถึงผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ลักษณะ Push Data ที่มีควำมเสถียรมำกที่สุด สำมำรถใช้งำนได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำบริกำร
ข้อมูล Mobile SMS จะยังคงเป็นช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลที่แพร่หลำยมำกที่สุดและยังคงมีแนวโน้มที่จะครองส่วนแบ่ง
ตลำดสูงสุดของบริกำรบนโทรศัพพท์เคลื่อนที่ได้อีกนำน ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีแผนรองรับกำรเติบโตของสมำร์ทโฟน
และเทคโนโลยี 3G ที่จะทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคในไทยเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต ด้วยกำรพัฒนำและเพิ่มเนื้อหำเพื่อ
รองรับกำรใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดทีมงำนเฉพำะสำหรับพัฒนำ Application ที่หลำกหลำย เพื่อให้บริกำร
แก่ผู้บริโภคทั้งในไทยและในต่ำงประเทศ
(5) ความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่
กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะมีขึ้นในปี 2558 จะทำให้เกิดกำร
เปิดเสรีในธุรกิจสื่ออย่ำงเต็มรูปแบบในอนำคตอันใกล้นี้ ส่งผลให้กำรแข่งขันในธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำรและรำคำค่ำบริกำร ซึ่ง บริษัทมีแนวทำงที่จะลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ด้วยกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร ควบคู่กับกำรสร้ำงสรรค์รูปแบบของสินค้ำ และแบรนด์ ให้มีลักษณะเฉพำะตัวที่โดดเด่น เพื่อ
รักษำและเพิ่มระดับควำมนิยมของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของบริษัท
(6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่มีกำรควบคุมจำกหน่วยงำนรัฐบำล ดังนั้น หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
หรือนโยบำยอันมีผลทำให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อ นที่จำเป็นต้องออกกฎหรือนโยบำย เพื่อควบคุมบริษัทผู้ให้บริกำร
ข้อมูลคอนเทนท์ (Content Provider) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกขึ้น เช่น กำรควบคุมรำคำหรือเนื้อหำข้อมูลที่ให้บริกำรบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็อำจจะส่งผลต่อกำรให้บริกำรข้อมูลบำงประเภทและมีผลกระทบต่อกำรเพิ่มรำยได้ของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม เนื้อหำที่บริษัทให้บริกำรในปัจจุบันมีควำมหลำกหลำย ซึ่งถือเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงทำงด้ำนบริกำร
ดังนั้น หำกมีกำรควบคุมข้อมูลประเภทใดก็จะไม่ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทอำศัยข้อได้เปรียบ
จำกกำรเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่ที่ มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันมำนำนกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำย ในกำรสอบถำม
และติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรหรือกฎระเบียบใหม่ๆ จำกหน่วยงำนรัฐบำล เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้นได้อย่ำงทันท่วงที
(7) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร
กำรประกอบธุรกิจและกำรจัดหำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับบริษัท ส่วนใหญ่มำจำกคิดค้น พัฒนำ และ
ดำเนิน กำรโดยบุคลำกรที่ มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เ ฉพำะด้ำน รวมทั้ง ศิล ปิน และทีม งำนสนับ สนุ น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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(People-based) ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและมีส่วนสำคัญในกำรร่วมสร้ำงผลงำน และผลักดันธุรกิจให้เติบโตและ
ก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง ดังนั้น หำกบริษัทต้องสูญเสีย บุคลำกรที่มีค่ำเหล่ำนั้นไป อำจต้องใช้เวลำมำกในกำรสร้ำงบุคลำกร
ทดแทนขึ้นมำใหม่ และอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ควำมสำคัญ
กับบุคลำกร โดยส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ และให้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทให้มำกที่สุด
รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรทำงำน กำรจ่ำยผลตอบแทนและสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรอย่ำง
เหมำะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อสร้ำงแรงจูงใจที่จะร่วมงำนกับบริษัทในระยะยำว
(8) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นถึงโอกำสและศักยภำพทำงธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยอำศัยรูปแบบธุรกิจกำรให้บริกำร
ข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประสบควำมสำเร็จในประเทศไทย บริษัทจึงมีเป้ำหมำยและแผนกำรขยำยธุรกิจให้บริกำร
ข้อมูลคอนเทนท์ (Content Provider) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่ำงประเทศ ซึ่งกำรดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศถือเป็นกำร
ดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท ที่ต้องใช้เงินลงทุนในกำรจัดตั้งบริษัท วำงระบบ รวมถึงประชำสัมพันธ์ และทำกำรตลำดใน
ประเทศนั้นๆ ดังนั้น บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ประสบควำมสำเร็จในกำรดำเนินกิจกำรดังกล่ำวในต่ำงประเทศ
เนื่องจำกพฤติกรรมผู้บริโภคอำจมีควำมแตกต่ำง หรืออำจมีข้อจำกัดทำงกฎหมำยที่แตกต่ำงจำกกำรให้บริกำรในประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรเข้ำลงทุนในแต่ละประเทศ คณะกรรมกำรของบริษัทจะมีกำรมอบหมำยแนวทำงในกำรลงทุนเพื่อให้
ทีมงำนศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจและสภำพตลำด (Feasibility study) เป็นอย่ำงดีทั้งในด้ำนของพฤติกรรมผู้บริโภค
ประเภทกำรให้บริกำร ระบบเทคโนโลยี รวมถึงกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดย เกณฑ์กำรลงทุนจะ
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทำงด้ำนผลตอบแทนและระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงรูปแบบที่จะเข้ำไปลงทุน เป็น
สำคัญ
(9) ความเสี่ยงอื่นๆ
9.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
ปัจจุบันนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 87.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2555) ซึ่งเป็นเสียงข้ำงมำกสำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด รวมทั้ง
สำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ และถึงแม้ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่ อประชำชนในครั้งนี้
แล้ว นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ยังคงมีเสียงข้ำงมำก โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 71.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทหลังกำรเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 50 ทำให้นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ยังคงสำมำรถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้กำหนด
ขอบเขตกำรดำเนินงำน กำรมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตั้งบุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเข้ำ
ร่วมในคณะกรรมกำรบริษัทและเป็นกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมำตรกำรกำรทำรำยกำรกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจำกัดกำรออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้บริษัทยังจัดให้มี หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงบริษัทผู้ชำนำญกำรจำกภำยนอกที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่หลักในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้เป็นไปตำมระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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9.2 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เนื่ องมาจากการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ อื
หุ้นเดิม เมื่อเดือนกันยำยน 2555 ซึ่งมีผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทของนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลดลงจำกร้อยละ 99.99
เหลือร้อยละ 87.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัทก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชน โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมรำยอื่น เข้ำ
มำถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 12.89 ของทุนชำระแล้วก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชน
โดยกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนรวม 148,869,800 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นสัดส่วนรวมกัน
ร้อยละ 10.63 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.12
บำท
รำคำเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ เท่ำกับ 11.28[ • ] บำทต่อหุ้น หรือต่ำ
กว่ำคิดเป็นร้อยละ 98.95[ • ] ของรำคำเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชน ดังนั้นผู้ลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นของบริษัทอำจมีควำม
เสี่ยงจำกกำรลดลงของรำคำหุ้น หำกผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่ำวขำยหุ้นของบริษัทเพื่อทำกำไรภำยหลังจำกที่หุ้นเริ่มซื้อขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
9.3 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้นำหุ้นเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่องสภำพคล่อง และกำรไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้น
ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริษัทไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ซึ่งจะมีผลให้ไม่มี
ตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้น
แล้วพบว่ำ บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอได้ ตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย โดยบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นรำยย่อยไม่ต่ำกว่ำ
300 รำย และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
รายการระหว่างกัน
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ในปี 2554 - 2555 และงวด 39 เดือนแรกของปี 25562555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลำยรำยกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้บริกำรส่งข้อมูล (Corporate SMS) กำรให้บริกำรสื่อโฆษณำบน
เว็บไซต์ นิตยสำร เคเบิลทีวี กำรใช้บริกำรระบบโทรศัพท์พื้นฐำน กำรใช้สัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง กำรเช่ำพื้นที่
วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กำรเช่ำโครงข่ำยโทรคมนำคม กำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม กำรซื้อสื่อ
โฆษณำกลำงแจ้งเพื่อประชำสัมพันธ์ มิวสิควีดีโอ และกำรซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็น
และสมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีกำรให้
และรับ ควำมช่วยเหลือ ทำงกำรเงิน ตลอดจนรำยกำรปรับ โครงสร้ำ งธุร กิจ ในกลุ่ม บริษัท เ พื่อ ขจัด ควำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรกำหนดรำคำของกำรทำรำยกำรต่ำงๆ เป็นรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรม
เทียบเคียงได้กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอื่น ยกเว้นกำรกู้ยืมเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยต่ำกว่ำอัตรำตลำดและกำรได้รับ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

กำรค้ำประกันกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินและกำรค้ำประกันสัญญำให้บริกำรโดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน เป็นกำรทำ
รำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
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ในปี 25532552 - 25552554 บริษัท และบริษัทย่อ ยมีร ำยได้รวมจำนวน 860.08 ล้ำนบำท 1,247.90 ล้ำนบำท
1,320.14และ 1,341.32 ล้ำนบำท และ 1,561.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้เกือบทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อยเป็น
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร ซึ่งมีจำนวน 832.54 ล้ำนบำท 1,232.04 ล้ำนบำท และ 1,290.491,303.02 ล้ำนบำท และ
1,538.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 204.17 ล้ำนบำท 524.16 ล้ำนบำท และ 506.62499.30 ล้ำนบำท และ
607.30 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ สิ้นปี 25532552 - 25552554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 356.82 ล้ำนบำท 501.45 ล้ำนบำท
และ 560.98 ล้ำนบำท และ 714.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีหนี้สินรวมเท่ำกับ 472.40 ล้ำนบำท 317.71 ล้ำนบำท และ 297.69
ล้ำนบำท และ 257.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ (115.58) ล้ำนบำท 183.74 ล้ำนบำท และ 263.29 ล้ำน
บำท และ 456.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกั บ 1.73 เท่ำ และ 1.13 เท่ำ และ 0.56
เท่ำ ณ สิ้นปี 2553 - 25552554 ตำมลำดับ
สำหรับ ในงวด 39 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2556 30 กันยำยน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวม
400.041,166.59 ล้ำนบำท กำไรสุทธิ เท่ำกับ 180.204 57.84 ล้ำนบำท สินทรัพย์รวมเท่ำกับ 905.46691.23 ล้ำนบำท หนี้สิน
รวมเท่ำกับ 430.12264.47 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 475.34426.76 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.900.62 เท่ำ
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนจำนวน 245,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 17.50
ของทุนที่เรียกชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนครั้งนี้) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ในรำคำ
เสนอขำยหุ้นละ 11.40[] บำท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้ นในครั้งนี้ (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ) เป็นจำนวนเงินประมำณ 2,702.75[] ล้ำนบำท เพื่อนำไปขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ ลงทุนเพิ่มใน Content ประเภท
ต่ำงๆ ลงทุนในกิจกำรอื่นๆ รวมทั้งใช้ในกำรประมูลช่องสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตลอดจนใช้ในกำรขยำยพื้นที่
สำนักงำนและ ลงทุนในอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นจำนวนรวมประมำณ [] ล้ำน
บำท โดยบริษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญทั้งหมดเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตำมหลักเกณฑ์กำรรับ
หลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (Profit test) ต่อไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556[] สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้อนุญำต
ให้บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชน และเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2556[] ตลำดหลักทรัพย์ได้พิจำรณำข้อมูลของ
บริษัทแล้วเห็นว่ำ หุ้นสำมัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ว่ำ ด้วยกำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย และกำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องขำยหุ้นภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(ผู้ลงทุนควรอ่ำนรำยละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)
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