MMS-AC65/002
วันที่ 26 มกราคม 2565
เรื่อง รายงานการเข้าทารายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อย
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้
มีม ติอ นุ ม ัต ิใ ห้บ ริษัท เกีย ร์ เ ฮด จ ากัด (“GH”) (บริษั ท ย่ อ ย) เข้ า ท าสัญ ญาอนุ ญาตให้ใ ช้ส ิท ธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ Gear Head Equipment And Rental System (GEARS) ซึง่ เข้าข่าย
เป็ นรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ : เมือ่ ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
คู่ ส ัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ : ผูว้ ่าจ้างและรับอนุ ญาต : บริษทั เกียร์เฮด จากัด (GH)
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูต้ ดิ ตัง้ ระบบ : บริษทั ไอทีบซี ี บิซเิ นสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป จากัด (ITBC)
คูส่ ญ
ั ญา
ผูอ้ นุ ญาตให้ใช้สทิ ธิ
: บริษทั บีบที วี ี นิว มีเดีย จากัด (BBTVNM)
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียนและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง :

GH เป็ นบริษัท ย่ อ ยซึ่งบริษัท ถือ หุ้นอยู่ ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 99.99
ประกอบธุรกิจหลักประเภทให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่าย
ทาภาพยนตร์และโฆษณา

บริษทั ไอทีบซี ี บิซเิ นสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป จากัด (ITBC) ประกอบ
ธุ ร กิจให้บริการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัง้ ด้านการจัด การ
โครงการด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ การบริ ก ารงานบริห าร
โครงสร้างระบบและฐานข้อมูล

บริษทั บีบที วี ี นิว มีเดีย จากัด (BBTVNM) ประกอบธุรกิจให้บริการ
ด้านการดูแลและรับผิดชอบด้านสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกแบบ
และพัฒนาระบบปฏิบตั กิ ารใหม่ๆให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน

โดย 1) บริษทั กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (BBTV) เป็ นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ในบริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) ผ่าน
บริษั ท บีบ ีท ีว ี โปรดัค ชันส์ จ ากัด ร้ อ ยละ 87.72 (BBTVP) 2)
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บริษทั กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน ITBC
ผ่านบริษัททุนมหาลาภ จากัด ร้อยละ 99.99 3) บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์ แ ละวิท ยุ จากัด เป็ นผู้ถ ือ หุ้นใหญ่ ใน BBTVNM ร้อ ยละ
99.99
ลั ก ษ ณะโ ดยทั ว่ ไปของ : GH ว่าจ้างให้ ITBC ติดตัง้ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการ
รายการ
ทรัพย์สนิ (GEARS) และ GH ตกลงรับอนุ ญาตสิท ธิในการใช้งานระบบ
GEARS จาก BBTVNM (เจ้าของลิข สิท ธิโ์ ปรแกรม GEARS) ส าหรับใช้
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ GH โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
วัตถุประสงค์
มูลค่าของรายการ

: เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ GH
: อัตราค่าบริการและค่าอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิตามสัญญาทัง้ หมดรวมเป็ นจานวน
เงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่า : เป็ นรายการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ไม่สามารถอ้างอิงหรือแสดงได้ว่ามีเงื่อนไข
การค้าทัวไป
่ โดยเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับของทัง้ สองฝ่ าย
รายละเอียดการชาระเงิน

:

1) GH ชาระค่าบริการติดตัง้ ให้แก่ “ITBC” สาหรับค่าบริการในการ
ติดตัง้ ระบบ GEARS เป็ นจานวนเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมืน่ บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีล่ ง
นามในสัญญา
2) GH ชาระค่าอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิ ์ ให้แก่ “BBTVNM” เป็ นจานวนเงิน
1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมืน่ บาทถ้วน) ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีล่ งนามในสัญญา

ประเภทของรายการเกี่ยว : 1. เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ที่
โยง
ไม่มเี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ เมื่อคานวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงแล้ว คิด
เป็ นร้อยละ 0.156 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั โดยในงบ
การเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่ านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิเท่ากับ 1,281.00 ล้านบาท
ซึง่ ขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ซึ่งจากขนาดของรายการข้างต้น
ต้ อ งขออนุ ม ัต ิ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท และเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทไม่มกี ารทารายการที่เกี่ยวโยงกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่าน
มา
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กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสีย:
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล กรรมการ
1
นายสรรสฤษดิ ์ เย็นบารุง
2
นายชยานนท์ อุลศิ
3
นายภูมชิ าย วัชรพงศ์
4
นางเยาวลักษณ์ พูลทอง

ความเกีย่ วข้อง
เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของ
กรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (BBTVP)

ทัง้ นี้ ในการพิจารณาวาระดังกล่าว กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติใน
วาระดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั

: อนุ ม ัต ิร ายการที่เ กี่ย วโยงกัน ในครัง้ นี้ ให้ GH เข้ า ท ารายการดัง กล่า ว
เนื่องจากเป็ นรายการทีเ่ หมาะสม เป็ นการใช้ซอฟท์แวร์การบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ซึ่งจะช่ว ยสนับสนุ นการด าเนินธุ ร กิจ ได้อ ย่ างทันสมัย ถู กต้อ ง
ครบถ้วน ซึ่งทาง GH สามารถใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลและระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ในการเพิม่ โอกาสสาหรับการสร้างรายได้ได้อย่าง
รวดเร็วเพิม่ ยิง่ ขึน้ ทันต่อสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

: มีมติเห็นชอบกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เนื่อ งจากเป็ นรายการที่
สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของบริษทั

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อุลศิ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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