เลขที่ MONO 026/2560
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

เรียน

กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน)(“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ ง ที่ 3/2560
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด “MBC” ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นร้ อยละ 100 เข้ าทํารายการเกี่ยวโยง ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ดังนั้น การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่าย
เป็ นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สารสนเทศการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ
บริการเช่ากล้ องพร้ อมชุดอุปกรณ์
1.) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2560
2.) คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ อง
ผู้เช่า : บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 “MBC”
ผู้ให้ เช่า : บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด “PINVEST”
3.) ลักษณะของรายการ
MBC มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ กล้ องพร้ อมอุปกรณ์ท่มี ีคุณภาพสูงและทันสมัย เพื่อใช้ ในการผลิตภาพยนตร์
ซีรีส์ ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยในปี 2560 MBC มีแผนในการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์
จํา นวน 6 เรื่ อ ง เพื่ อ นํา มาเผยแพร่ ท างช่ อ งทีวี ดิ จิ ต อล MONO29 ถ่ า ยทอดสดและบั น ทึก เทปการแข่ ง ขั น กีฬ า
บาสเกตบอล จํานวน 100 แมตช์การแข่งขัน
ซึ่ง MBC ได้ มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากับบุคคลภายนอกแล้ ว ปรากฎว่า PINVEST มีกล้ อง
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ใ ห้บริ ก ารเช่ า สํา หรั บ ถ่ า ยทํา ภาพยนตร์ ชี รี ส์ บั น ทึก เทปรวมถึ ง การถ่ า ยทอดสดการแข่ ง ขั น กีฬ า
บาสเกตบอล ซึ่งเป็นกล้ องพร้ อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยที่สุดในปั จจุ บัน โดย MBC ได้ เปรียบเทียบคุณสมบัติของกล้ อง
พร้ อมอุปกรณ์กบั บุคคลภายนอกแล้ ว พบว่ากล้ องพร้ อมอุปกรณ์ท่ี PINVEST ให้ บริการเช่านั้น มีคุณภาพที่สูงกว่า
บุคคลภายนอกที่ให้ เช่าโดยทั่วไป และมีราคาค่าบริการเช่าซึ่งเป็ นราคาที่เป็ นตามเงื่อนไขการค้ าทั่วไป

4.) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือมูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการเช่ากล้ องพร้ อมอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ ถ่ายทําภาพยนตร์ซีรีส์ ถ่ายทอดสดและบันทึกเทป
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
ผลการคํานวณ
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 2,752,601,202.23 บาท
0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)
เท่ากับ
825,780.36 บาท
3% ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)
เท่ากับ 82,578,036.07 บาท
ขนาดรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่ า
สินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิ(NTA) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 บริษัทฯ ต้ องดําเนินการดังนี้
4.1 ขออนุมัติการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2 เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.) ขอบเขตของส่วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
PINVEST มีกรรมการและผู้ถอื หุ้นใหญ่ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นดังนี้
นายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการ และเป็ นผู้ถอื หุ้นใหญ่ร่วมกัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560)
5.1 ถือหุ้นใน บริษัทฯ
จํานวน 2,283,999,280 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.30
5.2 ถือหุ้นใน PINVEST
จํานวน
19,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
6.) กรรมการที่มีส่วนได้ เสียและ / หรือกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ในที่ประชุม
1. นายพิชญ์ โพธารามิก กรรมการและผู้ถอื หุ้นใหญ่ร่วมกัน
7.) ความสมเหตุสมผลในการทํารายการ
เนื่องจาก MBC มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ กล้ องพร้ อมอุปกรณ์ท่มี ีคุณภาพสูงและทันสมัย เพื่อใช้ ในการผลิต
ภาพยนตร์ซีรีส์ ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยในปี 2560 MBC มีแผนในการผลิต
ภาพยนตร์ซีรีส์ จํานวน 6 เรื่อง เพื่อนํามาเผยแพร่ ทางช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล จํานวน 100 แมตช์การแข่งขัน
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ว ทาง MBC จึงได้
เปรียบเทียบคุณสมบัติ รุ่นและราคากับบุคคลภายนอกแล้ ว ปรากฎว่า PINVEST มีกล้ องพร้ อมอุปกรณ์ให้ บริการเช่า
สําหรับถ่ายทําภาพยนตร์ชีรีส์ บันทึกเทป รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลตามที่ต้องการ ซึ่งกล้ อง
พร้ อมอุปกรณ์ดังกล่าว มีความทันสมัยและมีคุณภาพที่สูงกว่าบุคคลภายนอกที่ให้ เช่าโดยทั่วไป และมีราคค่าบริการ
เช่าซึ่งเป็ นราคาที่เป็ นตามเงื่อนไขการค้ าทั่วไปทุกประการ

8.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบในการให้ MBC เข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เนื่องจากมีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ กล้ อง
พร้ อมอุปกรณ์ท่มี ีคุณภาพสูงและทันสมัย เพื่อใช้ ในการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์ ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการแข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอล ในราคาที่เป็ นตามเงื่อนไขการค้ าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยไม่มี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้ าทํารายการ เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

