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ที่ PB1246/2563
16 กันยายน 2563

เรื่ อง
เรี ยน

การขายหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อยให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั แพลน บี มี เดี ย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้เข้าลงทุ นซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนใน บริ ษทั เวีย กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จากัด ผูผ้ ลิตและจัดทาแอพพลิเคชัน่ เพื่อนาทางและติดตามรถโดยสารสาธารณะแบบเรี ยลไทม์ ในชื่อว่า
ViaBus ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ต่อการขยายธุ รกิ จในการดาเนิ นงานโครงการศาลาที่ พกั ผูโ้ ดยสารรถ
ประจาทางอัจฉริ ยะ (Smart Bus Shelter) ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะหยุดดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด
ในการให้บริ การแอพพลิเคชัน่ เกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ งลักษณะการทาธุรกิจดังกล่าวนั้นเป็ นการทาธุรกรรม
ระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ เพียงบริ ษทั เดียว ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความทับซ้อนในการให้บริ การ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงในเงื่ อนไขสัญญาห้ามประกอบกิ จการค้าแข่ง (Non-Compete Agreement) ระหว่างบริ ษทั ฯ กับ บริ ษทั เวีย
กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จากัด
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แพลน บี มีเดี ย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่
16 กันยายน 2563 จึ งมีมติอนุมตั ิการจาหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญในบริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ
ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 69.99 ให้กบั นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ดั ง กล่ า วจะไม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การข้อ มู ล GPS ขององค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ งเทพ ประเภทเดี ย วกับ
บริ ษ ัท เวีย กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้ง นี้ การเข้า ท ารายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 และเป็ นรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ทีม่ กี ารตกลงเข้ าทารายการ
คาดว่าจะทารายการแล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2563
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย :
นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
ผู้ซื้อ :
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3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด
บริษัท :
นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
4. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ลักษณะของทรัพย์สินที่จาหน่าย
บริ ษ ัท เสนอจาหน่ า ยหุ ้น สามัญ ทั้ง หมดที่ ถื อ อยู่ใ นบริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด ผูส้ ร้ างและพัฒนาซอฟแวร์
ให้บริ การข้อมูลการแจ้งสถานะการเดินรถรวมถึงระบบบอกเวลารถโดยสาร citygo จานวนทั้งสิ้ น 34,997 หุ ้น หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 69.99 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด มูลค่าหุ ้นละ
182.45 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 6,385,202.65 บาท ให้แก่นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เนื่ องจากบริ ษทั โกลิ้งค์
ออนไลน์ จากัด ได้ยุติการประกอบกิ จการภายหลังจากที่ บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นในบริ ษทั เวีย กรุ๊ ป (ประเทศไทย)
จากัด ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่
ผ่านมาด้วยเหตุผลอันควรตามที่ได้เรี ยนแจ้งไปแล้วข้างต้น
โดยผลจากการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง หุ ้น สามัญ ในบริ ษ ัท โกลิ้ งค์ ออนไลน์ จ ากัด จ านวนดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้บ ริ ษทั
โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด พ้นจากการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท โกลิง้ ค์ ออนไลน์ จากัด ก่ อนและหลังการซื้อหุ้นเป็ นดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ก่อนทารายการ
%
จานวนหุ้น
บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
34,997
69.994
นายธนะเมศฐ์ แสงศรี ธนันต์
15,000
30.00
นายปริ นทร์ โลจนะโกสิ นทร์
1
0.002
นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
1
0.002
นายอานนท์ พรธิติ
1
0.002
รวมจานวนหุ้นทั้งหมด
50,000
100

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
1
49,998
1
50,000

%

0.002
99.996
0.002
100

รายละเอียดของ บริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด
ชื่อบริ ษทั :
บริ ษทั โกลิง้ ค์ ออนไลน์ จากัด
ประเภทธุรกิจ:
ผูป้ ระกอบธุรกิจสร้างซอร์ฟแวร์ให้บริ การข้อมูลในการแจ้งสถานะการเดินรถ
รวมถึงระบบบอกเวลา
ทุนจดทะเบียน:
5,000,0000 บาท แบ่งออกเป็ น 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว: 5,000,0000 บาท
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สรุปผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน:
งบการเงิน
รายการ (บาท)
รายได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2563
(สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
6,001,126.00
3,049,587.84
10,490,196.83
1,367,580.30
5,000,000.00
9,122,616.53

ปี 2562

ปี 2561

8,002,796.83
5,185,956.52
6,710,267.19
637,238.50
5,000,000.00
6,073,028.69

(2,666,604.08)
1,063,644.67
176,572.50
5,000,000.00
887,072.17

เหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าทารายการ
1) บริ ษทั ฯได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั เวีย กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จากัด ผูผ้ ลิตและจัดทาแอพพลิเคชัน่
เพื่อนาทางและติดตามรถโดยสารสาธารณะแบบเรี ยลไทม์ ในชื่อว่า ViaBus ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศต่อนัก
ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จึงทาให้บริ ษทั ไม่มีความ
จาเป็ นที่จะดาเนินธุรกิจในบริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด ผูส้ ร้างและพัฒนาซอฟแวร์ให้บริ การข้อมูลการแจ้ง
สถานะการเดินรถรวมถึงระบบบอกเวลารถโดยสาร citygo อีกต่อไป
5. มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ทใี่ ช้ กาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของหุน้ ที่จาหน่าย:
6,385,202.65 บาท
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่า:
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้น เนื่ องจากบริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด ไม่มี
การรั บรู ้ รายได้ต้ งั แต่เดื อนกรกฎาคม 2563 จึ งทาให้ไม่สามารถคิ ด
เกณฑ์ใ นการก าหนดมู ล ค่ า อื่ น ได้ ทั้ง นี้ ราคาดัง กล่ า วเป็ นราคาที่
สมเหตุผล และไม่ทาให้เสี ยประโยชน์ รวมถึงกรรมการผูร้ ับโอนได้
ประโยชน์แต่อย่างใด
วิธีการชาระเงิน:
จ่ายงวดเดียวในวันโอนหุน้
6. ขนาดของรายการ
6.1 รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการดังกล่ าวเป็ นรายการเกี่ ย วกับสิ นทรั พย์หรื อบริ ก าร โดยมี ขนาดของรายการคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.13
ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั (สิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 มี
มูลค่าเท่ากับ 4,809,943,000 บาท) ซึ่ งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
ของบริ ษทั คิดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดกลาง ซึ่งต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
3

Plan B Media Public Company Limited
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th
www.planbmedia.co.th

ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
6.2 รายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ดังกล่าว คิ ดเป็ นขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 0.09 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับงวด สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 เมื่อรวมกับรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยคานวณตามเกณฑ์
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 0.11 ซึ่ งจัดเป็ นรายการประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า
ร้ อยละ 15 จึ งไม่เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่มีนัยสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พ.ศ.2547 และไม่เป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษทั ย่อย
มีการจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว
ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้เป็ นการรายงานการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษทั บริ ษทั โกลิ้งค์ ออนไลน์ จากัด ซึ่ง
เป็ นผลให้บริ ษทั นั้นสิ้ นสภาพในการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ/ป
11-00 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
7. บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน/ลักษณะส่ วนได้ เสีย
กรรมการของบริ ษทั เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและมีส่วนได้เสี ยได้แก่ นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
8. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจาหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญในดังกล่าว ซึ่ งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและ
ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 5/2563 ประชุ ม เมื่ อ วันที่ 16 กัน ยายน 2563โดยได้
พิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ แล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ และการดาเนินการ
จะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั โดยรวม ราคาที่ทาการขายเป็ นราคาที่สมเหตุผลตามราคาตลาดโดยไม่ส่งผลให้บริ ษทั
เสี ยประโยชน์หรื อผูซ้ ้ื อได้รับประโยชน์แต่อย่างใด จึ งได้มีมติอนุ ม ัติการจาหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญในดังกล่าว
ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันข้างต้น ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและไม่ได้ลงมติ
ในวาระนี้
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9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ปริ นทร์ โลจนะโกสิ นทร์ (นายปริ นทร์ โลจนะโกสิ นทร์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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