ที่ MPIC 015/2563
วันที่ 22 กันยายน 2563
เรื่ อง แจ้ งการลงทุนในบริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จากัด
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท เอ็ม พิ คเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ (มหาชน) (“บริ ษั ท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่ อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้ มีอนุมัติ การลงทุนในบริ ษั ท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์ ) จากัด โดยบริ ษั ท
ได้ มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี ้
1)
2)

ชื่อบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน

3)

โครงสร้ างการถือหุ้น

บริ ษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จากัด
100 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
โดยจะเรี ยกทุนชาระแล้ ว เป็ นเงิน 25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 25,000,000
บาท คิดเป็ นหุ้นชาระแล้ วร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ผู้ลงทุน

สัดส่ วนการลงทุน

บริ ษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด
(“T&B”)
บริ ษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (“SEARCH”)
บริ ษัท ดราคอนิค จากัด (“DCN”)
บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัท”)

4)

คณะกรรมการ

5)

ประเภทธุรกิจ

6)

วัตถุประสงค์ของการเข้ าลงทุน

30%

เงินลงทุน
(บาท)
30,000,000

30%
20%
20%

30,000,000
20,000,000
20,000,000

100%

100,000,000

ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 ท่าน แบ่งออกเป็ นกรรมการที่ได้ รับ
การเสนอชื่ อ โดยบริ ษั ท จ านวน 1 ท่ า น T&B จ านวน 1 ท่ า น
SEARCH จานวน 1 ท่าน และ DCN จานวน 1 ท่าน
ประกอบธุรกิจด้ านความบันเทิงทุกประเภท ซึ่งรวมถึงการผลิต ซือ้
ขายแลกเปลีย่ นรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแสดงต่างๆ ทังที
้ ่เป็ น
ภาพและเสียง รวมถึงการค้ าสื่อ โฆษณาและประชาสัม พันธ์ ต่างๆ
และให้ คาปรึ กษาในการจัดคอนเสิร์ต การแสดงต่างๆ ตลอดจนการ
ให้ บริ การจัดการงานแสดงดนตรี และภาพยนตร์ เพื่อความบันเทิง
เพื่อเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิ จ และเพิ่มศักยภาพในการเติบโต
ของธุรกิจ ประกอบกับเป็ นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัท

7)
8)

แหล่งที่มาของเงินทุน
ขนาดของรายการ

9)

ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน

เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษท
การเข้ า ร่ ว มทุน ของบริ ษั ท ในครั ง้ นี ้ เป็ นรายการได้ ม าซึ่งสิน ทรั พ ย์
โดยขนาดรายการมีมลู ค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 3.08 และบริ ษัทไม่มีการเข้ าทารายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา ซึง่ เมื่อคานวณขนาด
รายการแล้ ว ไม่เข้ าข่ายต้ องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มี นัยสาคัญ ที่
เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ (รวมทัง้ ที่มี การ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
ธุ ร กรรมนี ไ้ ม่ ใ ช่ ร ายการที่ เกี่ ย วโยงตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์)
กรรมการและรักษาการเลขานุการบริ ษัท

