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ที่ PB 1245/2563
16 กันยายน 2563
เรื่ อง

รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ การเข้าลงทุนซื้อหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั แพลน บี มี เดี ย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด บริ ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 100 และ
บริ ษทั อินดิเพนเด้นท์ อาร์ ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จากัด บริ ษทั ย่อย ที่ บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์ จากัด ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 35
เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด ผูป้ ระกอบธุรกิจการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
โดยมีรายละเอียดของการเข้าทารายการดังนี้
1)

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์ จากัด และบริ ษทั อินดิเพนเด้นท์ อาร์ ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จากัด จะดาเนิ นการเข้าซื้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด โดยคาดว่าจะจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2563

2)

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องและความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
ผูข้ าย :
บริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด
ผูซ้ ้ือ :
บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด
บริ ษทั อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จากัด
ความสั มพั นธ์ กั บบริ ษั ท : ผู ้ขาย รวมถึ งผู ้รั บประโยชน์ และ/หรื อ ผู ้ถื อหุ ้ นที่ แท้จริ งของผู ้ขาย (Ultimate Shareholder)
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั ฯ ดังนั้น การทาธุ รกรรม ดังกล่าวจึ งไม่เข้าข่ายการเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม) และไม่มีลกั ษณะทางธุ รกิ จที่ อาจก่ อให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

3)

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ การคานวณขนาดรายการ และเหตุผลการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
3.1
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด จานวนทั้งหมด 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสื่ อบันเทิง เกมส์ และข่าวสารของวง Bnk48 ผ่านดิจิตลั แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1) บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิ สเพลย์ จากัด บริ ษทั ย่อย ที่ บริ ษทั ฯถื อหุ ้นร้ อยละ 100 เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด จานวน 270,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 9 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ บริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,700,000 บาท
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ทั้งนี้ บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์ จากัด จะชาระค่าหุ ้นครั้งแรกร้อยละ 50 จานวนเงิน 1,350,000
บาท ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563
2) บริ ษทั อินดิ เพนเด้นท์ อาร์ ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จากัด บริ ษทั ย่อย ที่ บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิ สเพลย์
จากัด ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 35 เข้าซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด จานวน 1,730,000
หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 10 บาท คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 57.67 ของจ านวนหุ ้น ทั้ง หมดของบริ ษ ัท ทาเลนท์
คอนเนคท์ จากัด รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 17,300,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั อินดิ เพนเด้นท์ อาร์ ทิสท์ เมเนจเม้นท์
จากัด จะชาระค่าหุน้ ครั้งแรกร้อยละ 50 จานวนเงิน 8,650,000 บาท ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ในบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด รวมจานวน 2,000,000 หุน้
ในมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วนรวมร้อยละ 66.67 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์
จากัด รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท
3.2

4)

การคานวณขนาดของรายการ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ดงั กล่าว คิดเป็ นขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ตามเกณฑ์เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบ
แทน เท่ ากับร้ อยละ 0.21โดยคานวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ สาหรั บงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 เมื่อรวมกับรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา โดยคานวณตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่ งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.29 ซึ่ งจัดเป็ นรายการประเภทที่ 3 ที่ มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15
จึ ง ไม่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นรายการได้ม าหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ที่ มี นั ย ส าคัญ ตามหลัก เกณฑ์ข องประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และไม่เป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิ บัติการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม) แต่บริ ษทั ฯ
มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษทั ย่อยมีการจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้
สามัญของบริ ษทั ย่อยตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว

รายละเอียดของสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด เข้าซื้อหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัดโดยบริ ษทั ดังกล่าว
มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
บริ ษทั ทาเลนท์ คอนเนคท์ จากัด
ชื่ อบริษัท
กิจกรรมการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของกิจการ
9 พฤศจิกายน 2561
วันจดทะเบียนก่ อตั้งบริษัท
100,000.00 (10,000 หุน้ )
ทุนจดทะเบียน (บาท) และจานวนหุ้น
100,000.00
ทุนชาระแล้ ว (บาท)
นายณัฐวุฒิ พึงเจริ ญพงศ์
คณะกรรมการ
ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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โครงสร้ างการถือหุ้นก่ อนและหลังเข้ าทารายการ
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั อุค๊ บี จากัด
บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด
บริ ษทั อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จากัด
รวมจานวนหุ้นทั้งหมด

ก่ อนทารายการ
จานวนหุ้น
9,998
1
1
10,000

%
99.98
0.01
0.01
100.00

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
1,000,000
270,000
1,730,000
3,000,000

%
33.33
9.00
57.67
100.00

5)

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนสาหรับการเข้าทารายการจานวนทั้งสิ้น 20,000,000 บาท จานวน 2,000,000 หุน้ ที่ราคาหุน้ ละ 10
บาท

6)

ผลประโยชน์ ทบี่ ริษัทคาดว่ าจะได้ รับจากการเข้ าทารายการ
บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ จากการขยายธุรกิจสื่ อบันเทิง เกมส์ และ
ข่าวสารของวง BNK48 ผ่านดิจิตลั แพลตฟอร์มออนไลน์

7)

แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั ฯ

8)

การเข้ าทารายการโดยมีบุคคุลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทีม่ สี ิ ทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการนั้น
- ไม่มี

9)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น

10)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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