
 

 

 

เลขที่ MONO 010/2564  

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2564  

เร่ือง การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิและรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังที่ 4/2564 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้  

1. มีมติอนุมัติให้ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ากดั (“MCB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จ าหน่ายขาดลิขสิทธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชม

ผ่านยูทูป ให้แก่บริษัท พินเวสเมนท ์จ ากัด (“PINVEST”) ซ่ึงเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

MCB จะจ าหน่ายขาดลิขสิทธิ์ เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป ให้ PINVEST รวมมูลค่า          

ไม่เกิน 24,610,000 บาท (ย่ีสิบสี่ ล้านหกแสนหน่ึงหมื่นบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่ งมูลค่าดังกล่าว MCB ได้

พิจารณามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ MCB จากการประเมินค่าสินทรัพย์สุทธิ (NET Asset Value)  ตามมูลค่า

บัญชี (Book Value) สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บวกก าไร 33% 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของ MCB เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทย่อยของบริษัท

จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญ

ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

(“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) โดยค านวณขนาดรายการได้ดังนี้  

1) รายการที่ MCB จ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป ค านวณขนาดรายการ

ได้เท่ากบัร้อยละ 0.56 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สงูสดุ จากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ดังนั้น การ

เข้าท ารายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปสนิทรัพย์ที่มีนัยส าคัญตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย

ไปดังกล่าวข้างต้น  

นอกจากนี้  เนื่องจากการจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป ของ MCB ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ PINVEST ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกันกับบริษัทฯ คือนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่ง      

ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 66.95 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นใน PINVEST        



ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PINVEST ท าให้บริษัทฯ และ PINVEST มีฐานะเป็นบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกัน จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั”) ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการซ่ึงเมื่อค านวณมูลค่า

ขนาดของรายการตามหลักเกณฑแ์ล้ว มีขนาดมูลค่าดังนี้  

1) รายการที่  MCB จ าหน่ายขาดลิขสิทธิ์ เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป มีขนาดรายการ

เท่ากับร้อยละ 2.52 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการ

ตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563  

ซึ่งขนาดของรายการรวมมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 

แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง

ด าเนินการขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าท ารายการและบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าท า

รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รายละเอียดรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสารสนเทศรายการ

จ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนั สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 
    ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์) 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นและรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ากัด (“MCB”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 100 จ าหน่ายขาดลิขสิทธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป    ให้แก่บริษัท 

พินเวสเมนท์ จ ากัด (“PINVEST”) ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ โพธารามิก ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด (“รายการท่ี MCB จ าหน่าย

ขาดลิขสิทธ์ิเพลง MV และช่องทางการรบัชมผ่านยูทูป”) 

รายการที่ MCB จ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ พ.ศ. 

2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญ

ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ (“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น”) และ

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์น

การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สงิหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั”) บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่จึงขอ

เปิดเผยข้อมูลรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายละเอียดที่ส  าคัญ

ของรายการ มีดังต่อไปนี้  

 

(1) วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติ

ให้ MCB บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ าหน่ายขาดลิขสิทธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป 

ให้แก่ PINVEST ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ โพธารามิก ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

เป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด โดยก าหนดราคาจ าหน่าย

ขาดลิขสิทธิ์ เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป มูลค่ารวมไม่เกิน 24,610,000 บาท       

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ทั้งนี้  รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และรายการที่

เกี่ยวโยงกนั โดย MCB จะเข้าท าสญัญาซ้ือขายจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชม

ผ่านยูทูป กบั PINVEST ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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(2) คู่สญัญาท่ีเกี่ยวขอ้งและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน  

ผู้ซื้ อ คือ PINVEST ซ่ึงเป็นบริษัทที่ นายพิชญ์ โพธารามิก ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้น      

ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ผู้จ าหน่าย คือ MCB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

โดย PINVEST และ MCB มีความสมัพันธร์ะหว่างกนั ดังนี้  

1) PINVEST เป็นบริษัทที่ นายพิชญ์ โพธารามิก ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด 

2) นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ านวน  2,323,742,880 หุ้น        

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.95 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซ่ึงถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

3) MCB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจ านวน 12,269,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) รายละเอียดของการจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป     

MCB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป 

ให้แก่ PINVEST ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ โพธารามิก ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

เป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด โดยก าหนดราคาจ าหน่าย

ขาดลิขสิทธิ์ เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป รวมไม่เกิน 24,610,000 บาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

1) เพลง จ านวน  235 บทเพลง (รวมถึงท านองและเน้ือร้องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

2) MV   จ านวน 129 MV  

3)  ช่องยูทูปช่ือ MrMonoMusic จ านวน 1 ช่อง 

(4) ลกัษณะโดยทัว่ไปและรายละเอียดของรายการ   

MCB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป 

ให้แก่ PINVEST โดยก าหนดราคาจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป 

รวมไม่เกิน 24,610,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ทั้งนี้  ราคาจ าหน่ายขาดลิขสิทธิ์เพลง MV         

และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป  มาจากมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทฯ ซึ่งประเมิน     

จากมูลค่ าสินทรัพย์สุทธิ  (NET Asset Value)  ตามมูลค่ าบัญชี  (Book Value) สิ้ นสุด วันที่                    

30 มิถุนายน 2564 บวกก าไร 33% 

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษทัฯ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของ MCB เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทย่อยของ

บริษัทจดทะเบียน ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ โดยค านวณขนาดรายการ

ได้ดังนี้  
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1) รายการที่ MCB จ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป ค านวณขนาด

รายการได้เท่ากับร้อยละ 0.56 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาด

รายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563  

ทั้งนี้  บริษัทไม่มีการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษทัฯ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของ MCB เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกนัซ่ึงเมื่อค านวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑแ์ล้ว มีขนาดรายการดังนี้  

1) รายการที่ MCB จ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป มีขนาดรายการ

เท่ากบัร้อยละ 2.52 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธ ิ(NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ ที่ ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุดวันที่            

31 ธนัวาคม 2563 

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลางมีมูลค่ารายการรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 

หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธ ิ(NTA) แล้วแต่

จ านวนใดจะสงูกว่า  

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ด าเนินการขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าท ารายการ และเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทนัท ี 

ทั้งน้ี บริษัทไม่มีการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง 

 (5) การค านวณขนาดรายการ 

รายการ 
มูลค่า 

(บาท) 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธขิองบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 976,782,448.00 

มูลค่าการจ าหน่ายเพลง MVและช่องทางการรับชมผ่านยูทูป ของ MCB 24,610,000.00 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ขนาดของรายการที่ MCB จ าหน่ายเพลง MVและช่องทางการรับชมผ่านยูทูป

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

2.52% ของ NTA 

ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 6 เดือนย้อนหลัง  ไม่มี 
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รายการ 
มูลค่า 

(บาท) 

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์ 

สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2563  

4,406,089,082 

มูลค่าจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป 24,610,000 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ขนาดของรายการตามเกณฑมู์ลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สดัส่วนที่ได้มาหรือจ าหน่ายไป) x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

N/A 

ขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ

(ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท x สดัส่วนที่ซื้อหรือขาย) x 100 

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

N/A 

ขนาดของรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

24,610,000 x 100 

4,406,089,082 

0.56 

ขนาดของรายการตามเกณฑหุ้์นทุนที่ออกเพ่ือช าระค่าทรัพย์สนิ 

จ านวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพ่ือช าระค่าสนิทรัพย์ x 100 

จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัท 

N/A 

(6) แหล่งเงินทุนท่ีใช ้และความเพียงพอของเงินทุน 

เน่ืองจากเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ จึงไม่มีแหล่งเงินทุนที่ต้องใช้ 

(7) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัในการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

MCB จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจ าหน่ายขาดลิขสิทธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชม

ผ่านยูทูป ดังนี้  

1) MCB จะได้รับผลประโยชน์จากการจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่าน   

ยูทูป รวมมูลค่าไม่เกนิ 24,610,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)ในฐานะผู้จ าหน่าย  
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ทั้งนี้  PINVEST จะช าระเงินค่าจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป ให้แก่ 

MCB เป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 24,610,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(8) เหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการและผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ           

ท ารายการ 

1) สบืเนื่องจาก กลุ่มบริษัท MONO ได้หยุดและปิดกิจการ Music ไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

ไม่ก่อให้เกิดก าไรและมีรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองน้ัน  ซ่ึงภายหลังจากการบริหารการปิด

บริษัทย่อยดังกล่าว กลุ่มบริษัท MONO มีสินทรัพย์คงเหลือซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งประกอบ     

ไปด้วยเพลง MV ช่องยูทูปซึ่งมีราคามูลค่าทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 

17.28 ล้านบาท  ทั้งนี้  PINVEST ได้เสนอซื้ อเพลงและ MV ที่มีทั้งหมดจาก MONOในราคาที่

บวกก าไรร้อยละ 33%  แล้วเท่ากับ 24,610,000 บาท จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุ 

2) ฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพลงและ MV ดังกล่าวไม่มีความร่วมสมัย ท านองและเนื้ อร้อง

ไม่เป็นที่นิยมกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบันกลุ่มบริษัท MONO ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะ

ลงทุนและประกอบกิจการในส่วนของธุรกิจเพลงอีก การขายจึงจะเป็นประโยชน์สูงสดุต่อกลุ่ม 

MONO และ PINVEST ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีเจตนารมณ์ในการสานต่อและต้องการพัฒนาวงการ

เพลงของประเทศไทยให้มีความร่วมสมัยเข้ากบัคนทุกยุคได้จึงมีความประสงค์ขอซื้อขาดลิขสทิธิ์

เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูปดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ าหน่ายขาดลิขสทิธิ์เพลง MV และช่องทางการรับชมผ่านยูทูป 

(9) กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ท ารายการ 

-ไม่มี-  

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการตกลงเขา้ท า

รายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ  

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เน่ืองจาก MCB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้าน

ดนตรีและเสยีงเพลง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยได้พิจารณา

ทั้งในด้านเงื่อนไขการท ารายการ ความเหมาะสมของมูลค่าการซื้อขาย ความสามารถในการช าระเงิน

ของผู้ซ้ือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการเข้าท ารายการและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท า

รายการแล้ว ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสยี และ/หรือ 

เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในวาระน้ี 

(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

-ไม่มี- 


