
 

 

 

เลขที่ MONO 008/2563  

 

วันที่ 30 มีนาคม 2563 

 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2563 เร่ือง การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซ่ึง

ทรัพย์สนิและรายการที่เกี่ยวโยงกนั และยกเลิกการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ขออนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ ์2563 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิและรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

อ้างถงึ หนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ MONO 004/2563 ลงวันที่ 

27 กุมภาพันธ ์2563 เร่ือง การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนั ประเภทรายการเกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 

  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 

4/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์

เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ันที่ 31 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี น้ัน ได้มีมติที่

ประชุม ดังน้ี 

1. มีมติอนุมัติให้ บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด (“MPD”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ           

ที่บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จาํกัด 

(“MBC”) บริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับตัดต่อรายการ ให้แก่

บริษัท พินเวสท ์คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (“PINVEST”) ซ่ึงเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดย มีรายละเอยีดของการ

จาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการ ดังน้ี 

(1) MPD จะจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สําหรับการตัดต่อรายการ ให้ PINVEST รวมมูลค่าไม่เกิน 

1,100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

(2) MBC จะจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ ให้ PINVEST รวมมูลค่าไม่เกิน 

10,900,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รวมมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์สําหรับตัดต่อรายการที่ MPD และ MBC จะจําหน่ายให้ PINVEST           

มีมูลค่ารวมทั้ งสิ้ นไม่เกิน 12,000,000 บาท ซ่ึงมูลค่าดังกล่าว MBC และ MPD ได้พิจารณามูลค่าตามบัญชี           

(Book Value) ของ MBC และ MPD แล้วแต่กรณี ซ่ึงมาจากการประเมินค่าสนิทรัพย์สทุธ ิ(NET Asset Value) ตามงบ

การเงินของ MBC และ MPD สิ้นสดุวันที่ 29 กุมภาพันธ ์2563 

การเข้าทาํรายการดังกล่าวของ MPD และ MBC เข้าข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิของบริษัท

ย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทาํ



 

 

รายการที่มีนัยสาํคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป”) โดยคาํนวณขนาดรายการได้ดังน้ี 

1) รายการที่ MPD จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ คาํนวณขนาดรายการได้เท่ากับ    

ร้อยละ 6.54 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่คาํนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

2) รายการที่ MBC จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ คาํนวณขนาดรายการได้เท่ากับ

ร้อยละ0.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คํานวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของ     

บริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

เมื่อนําขนาดรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินทั้งสองรวมเข้าด้วยกันจะมีขนาดรายการจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพย์สินรวมเท่ากับร้อยละ 6.78 ดังน้ัน การเข้าทาํรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปสินทรัพย์ที่มี

นัยสาํคัญตามประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปดังกล่าวข้างต้น  

นอกจากน้ี เน่ืองจากการจาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับตัดต่อรายการของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ และ MBC บริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ PINVEST ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คน

เดียวกันกับบริษัทฯ คือนายพิชญ์ โพธารามิก ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 65.32 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นใน PINVEST ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PINVEST 

ทาํให้บริษัทฯ และ PINVEST มีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทาํรายการที่

เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั”) ประเภทรายการเกี่ยวกับ

สนิทรัพย์หรือบริการซ่ึงเมื่อคาํนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑแ์ล้ว มีขนาดมูลค่าดังน้ี 

1) รายการที่ MPD จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 

0.06 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธ ิ(NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและ

สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

2) รายการที่ MBC จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 

0.65 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธ ิ(NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและ

สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

เมื่อนาํขนาดรายการเกี่ยวโยงกนัทั้งสองรวมเข้าด้วยกนัจะมีขนาดรายการเกี่ยวโยกกนัรวมเท่ากบัร้อยละ 

0.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซ่ึงขนาดของรายการรวมมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่

น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 

แล้วแต่จาํนวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดาํเนินการขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทาํรายการและ

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการเข้าทาํรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  



 

 

รายละเอียดรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกนั ปรากฏตามสารสนเทศรายการ

จาํหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนั สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

2. มีมติอนุมัติยกเลิกการทาํรายการเช่ากล้องพร้อมอุปกรณ์ของ MBC บริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PINVEST ซ่ึงเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ

ให้เข้าทาํรายการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ อ้างถึง) เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019              

ในประเทศไทย ประกอบการรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจาํเป็นในการจัดกจิกรรม

ที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซ่ึงเป็นโอกาสที่ทําให้การแพร่ระบาดเกิดข้ึนและกระจายสู่บุคคลทั่วไป          

ได้โดยง่าย บริษัทฯ และ MBC เห็นว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ MBC ดาํเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง

ต่างๆ น้อยลง และ MBC มีแผนการดาํเนินธุรกิจแตกต่างไปจากเดิม ดังน้ัน MBC จึงไม่มีความจาํเป็นต้องเช่ากล้อง

พร้อมชุดอุปกรณ์จาก PINVEST อีกทั้งการยกเลิกการทาํรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างมีนัยสาํคัญแต่อย่างใด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

      

(นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 



สิง่ท่ีส่งมาดว้ยลําดบัท่ี 1  

1 

 

 

สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นและรายการท่ีเกีย่วโยงกนั 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังที่ 4/2563 ซ่ึงประชุม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จาํกัด (“MPD”) 

และ บริษัท โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั (“MBC”) จาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับตัดต่อรายการให้แก่บริษัท พินเวสท ์

คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (“PINVEST”) ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ โพธารามิก ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ เป็นผู้ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วทั้งหมด (“รายการท่ี MPD และ MBC 

จําหน่ายวสัดุอุปกรณสํ์าหรบัการตดัต่อรายการ”) 

รายการที่ MPD และ MBC จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซ่ึง

ทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 

2547 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์นการทาํรายการที่มีนัยสาํคัญ

ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ (“ประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น”) และ

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์น

การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่  บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว

โยงกนั พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการท่ีเกีย่วโยงกนั”) บริษัทฯ ในฐานะบริษัท

แม่จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยรายละเอียด

ที่สาํคัญของรายการ มีดังต่อไปน้ี 

(1) วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเขา้ทํารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ 

MPD บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ MBC บริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการให้แก่ PINVEST     ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ 

โพธารามิก ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวน

หุ้นที่จาํหน่ายแล้วทั้งหมด โดยกาํหนดราคาจาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการมูลค่ารวม

ไม่เกนิ 12,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ทั้งน้ี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจาํหน่าย

ไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพย์สนิ และรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดย MPD และ 

MBC จะเข้าทําสัญญาซ้ือขายวัสดุอุปกรณ์สําหรับการตัดต่อรายการกับ PINVEST ในวันที่  

31 มีนาคม 2563 

(2) คู่สญัญาท่ีเกีย่วขอ้งและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน  

ผู้ซ้ือ คือ PINVEST ซ่ึงเป็นบริษัทที่ นายพิชญ์ โพธารามิก ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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ผู้จําหน่าย คือ (1) MPD บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ (2) MBC บริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

โดย PINVEST, MPD และ MBC มีความสมัพันธร์ะหว่างกนั ดังน้ี 

(1) PINVEST เป็นบริษัทที่ นายพิชญ์ โพธารามิก ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จาํหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด 

(2) นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจํานวน 2,267,361,980 หุ้น คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.32 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซ่ึงถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

(3) MPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจํานวน 20,199,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(4) MBC เป็นบริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจํานวน 

20,199,997 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) รายละเอียดของการจําหน่ายวสัดุอุปกรณสํ์าหรบัการตดัต่อรายการ    

MPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ MBC เป็นบริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ      

บริษัทฯ จะจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการให้แก่ PINVEST ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมี     

นายพิชญ์ โพธารามิก ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด โดยกาํหนดราคาจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อ

รายการรวมไม่เกนิ 12,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

(1) MPD จะจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ รวมมูลค่าไม่เกิน 1,100,000 บาท 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

รายละเอยีดวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการที่ MPD จะจาํหน่าย มีดังน้ี 

1) เคร่ืองมือและอปุกรณส์าํนักงาน มูลค่า 1,016,500 บาท 

(2) MBC จะจาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ รวมมูลค่าไม่เกิน 10,900,000 บาท 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รายละเอยีดวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการที่ MBC จะจาํหน่าย มีดังน้ี 

1) เคร่ืองมือและอปุกรณส์าํนักงาน มูลค่า 8,866,960 บาท 

2) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ ์มูลค่า 1,726,040 บาท 

(4) ลกัษณะโดยทัว่ไปและรายละเอียดของรายการ  

MPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ MBC เป็นบริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ    

บริษัทฯ จะจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สําหรับการตัดต่อรายการให้แก่ PINVEST โดยกําหนดราคา

จาํหน่ายวัสดุอุปกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการรวมไม่เกนิ 12,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

แบ่งเป็นราคาวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการที่จะจําหน่ายโดย MPD ไม่เกิน 1,100,000 
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บาท และราคาวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการที่จะจาํหน่ายโดย MBC ไม่เกิน 10,900,000 

บาท ทั้งน้ี ราคาวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ มาจากมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ

บริษัทฯ ตามงบการเงินของ MPD และ MBC ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สิ้นสดุวันที่ 29 กุมภาพันธ ์2563 

รายการจําหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษทัฯ 

การเข้าทาํรายการดังกล่าวของ MPD และ MBC เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของ

บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ โดยคาํนวณ

ขนาดรายการได้ดังน้ี 

1) รายการที่ MPD จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ คาํนวณขนาดรายการได้เท่ากบั

ร้อยละ 6.54 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่คาํนวณขนาดรายการ

ได้สงูสดุ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

2) รายการที่ MBC จาํหน่ายวัสดุอุปกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการ คาํนวณขนาดรายการได้เท่ากบั

ร้อยละ 0.24 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมสิ่งตอบแทนซ่ึงเป็นเกณฑท์ี่คาํนวณขนาดรายการได้สงูสดุ จาก

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

รวมขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 6.78 

ทั้งน้ี บริษัทไม่มีการเข้าทาํรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง 

รายการท่ีเกีย่วโยงกนัของบริษทัฯ 

การเข้าทาํรายการดังกล่าวของ MPD และ MBC เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงเมื่อคาํนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ว มีขนาด

มูลค่าดังน้ี 

1) รายการที่ MPD จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 

0.06 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธ ิ(NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่

ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

2) รายการที่ MBC จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 

0.65 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธ ิ(NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่

ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

รวมขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.71 ซ่ึงขนาดของรายการรวมมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อย

กว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สทุธ ิ(NTA) แล้วแต่จาํนวนใดจะสงูกว่า  

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดาํเนินการขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทาํรายการ และเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัการเข้าทาํรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทนัท ี 
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อย่างไรกดี็ บริษัทฯ มีการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง 1 รายการ 

กล่าวคือ รายการที่ MBC บริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าอุปกรณ์ถ่าย

ภาพยนตร์ จาก PINVEST  ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ โพธารามิก ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วทั้งหมด  รายการดังกล่าวจึง

เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.89 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิของ

บริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563 อย่างไรกต็าม รายการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกตามที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติยกเลิกการเข้าทาํรายการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 

(5) การคํานวณขนาดรายการ 

รายการ 
มูลค่า 

(บาท) 

รายการท่ีเกีย่วโยงกนั 

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธขิองบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 1,681,570,636.70 

มูลค่าการจาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการของ MPD 1,100,000.00 

มูลค่าการจาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการของ MBC 10,900,000.00 

ขนาดของรายการที่ MPD จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

0.06 

ขนาดของรายการที่ MBC จาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

0.65 

ขนาดรวมของรายการเกี่ยวโยงกนั 0.71 

ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 6 เดือนย้อนหลัง  ไม่ม ี

รายการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์ 

สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2562  

 

4,542,776,319.90 

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธขิอง MPD  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 1,802,261,642.58 

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธขิองMBC ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 (33,579,206.08) 
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รายการ 
มูลค่า 

(บาท) 

รายการจาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการของ MPD 

ขนาดของรายการตามเกณฑมู์ลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สดัส่วนที่ได้มาหรือจาํหน่ายไป) x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

(1,802,261642.58 x 0.06) x 100 

1,681,570,636.70 

6.54 

ขนาดของรายการตามเกณฑก์าํไรสทุธ ิ

(กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท x สดัส่วนที่ซ้ือหรือขาย) x 

100 

กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถคาํนวณได้ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มี

ผลประกอบการ

ขาดทุน 

ขนาดของรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100 

สนิทรัพยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 

1,100,000 x 100 

4,542,776,319.90 

0.02 

ขนาดของรายการตามเกณฑหุ้์นทุนที่ออกเพ่ือชาํระค่าทรัพย์สนิ 

จาํนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพ่ือชาํระค่าสนิทรัพย์ x 100 

จาํนวนหุ้นที่ชาํระแล้วของบริษัท 

ไม่สามารถคาํนวณได้ 

เน่ืองจากไม่มีการออก

หุ้น 

รายการจาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการของ MBC 

ขนาดของรายการตามเกณฑมู์ลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สดัส่วนที่ได้มาหรือจาํหน่ายไป) x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถคาํนวณได้

เน่ืองจาก NTA ของ

บริษัทฯ ติดลบ 

ขนาดของรายการตามเกณฑก์าํไรสทุธ ิ

(กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท x สดัส่วนที่ซ้ือหรือขาย) x 

100 

กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถคาํนวณได้ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มี

ผลประกอบการ

ขาดทุน 
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รายการ 
มูลค่า 

(บาท) 

ขนาดของรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100 

สนิทรัพยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 

10,900,000 x 100 

4,542,776,319.90 

0.24 

ขนาดของรายการตามเกณฑหุ้์นทุนที่ออกเพ่ือชาํระค่าทรัพย์สนิ 

จาํนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพ่ือชาํระค่าสนิทรัพย์ x 100 

จาํนวนหุ้นที่ชาํระแล้วของบริษัท 

ไม่สามารถคาํนวณได้ 

เน่ืองจากไม่มีการออก

หุ้น 

 

(6) แหล่งเงินทุนท่ีใช ้และความเพียงพอของเงินทุน 

เน่ืองจากเป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ จึงไม่มีแหล่งเงินทุนที่ต้องใช้ 

(7) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัในการเขา้ทํารายการท่ีเกีย่วโยงกนั 

MPD และ MBC จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อ

รายการ ดังน้ี 

(1) MPD จะได้รับผลประโยชน์จากการจาํหน่ายวัสดุอปุกรณส์าํหรับการตัดต่อรายการ รวมมูลค่าไม่

เกนิ 1,100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(2) MBC จะได้รับผลประโยชน์จากการจาํหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ รวมมูลค่า

ไม่เกนิ 10,900,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รวมเป็นเงินจาํนวนไม่เกนิ 12,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในฐานะผู้จาํหน่าย  

ทั้งน้ี PINVEST จะชําระค่าวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการ ให้แก่ MPD และ MBC เป็น

จาํนวนรวมไม่เกนิ 12,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(8) เหตุผลและความจําเป็นในการทํารายการและผลประโยชนท่ี์คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการทํา

รายการ 

สืบเน่ืองจาก MPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ MBC เป็นบริษัทย่อยของ MPD ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ มีวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 

และ PINVEST มีความประสงค์ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการดังกล่าว บริษัทฯ จึงมี

ความเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจาํหน่ายวัสดุอุปกรณส์าํหรับการตัดต่อ

รายการ 
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(9) กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ทํารายการ 

-ไม่มี-  

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการตกลงเขา้ทํา

รายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทาํรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ 

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เน่ืองจาก MPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ MBC เป็นบริษัทย่อยของ 

MPD ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีวัสดุอุปกรณ์สาํหรับการตัดต่อรายการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน

การประกอบธุรกจิ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาการเข้าทาํรายการดังกล่าว โดยได้พิจารณาทั้ง

ในด้านเง่ือนไขการทาํรายการ ความเหมาะสมของมูลค่าการซ้ือขาย ความสามารถในการชาํระเงิน

ของผู้ซ้ือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการเข้าทาํรายการและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาํ

รายการแล้ว ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสยี และ/หรือ 

เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในวาระน้ี 

(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

-ไม่มี- 


