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ที่ PB613/2561
23 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) การเข้าลงทุนในบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิ การลงทุนในบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด (“บี เอ็นเค48”) ในอัตราส่ วน
ร้อยละ 35 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) เรี ยบร้อยแล้ว จึง
ขอเผยแพร่ สารสนเทศตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั
วันเดือนปี ที่เกิดรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการเข้าลงทุน

ทุนจดทะเบียนและหุน้
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าการลงทุน

แหล่งเงินทุน

บริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด
23 พฤษภาคม 2561
ธุรกิจทาเล้นท์แมนเนจเม้นท์ และคอนเทนท์ครบวงจร บริ หารจัดการ พัฒนา
สมาชิ กวงบีเอ็นเค48 วางแผน ผลิตงานแสดง เผยแพร่ ผลงานเพลง จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ การขยายธุ รกิจ ต่อยอดและเพิ่มช่องทาง
ให้บริ การด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงบีเอ็นเค48
เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากความหลากหลายและความ
นิยมของธุรกิจ และสิ นค้าของบีเอ็นเค48 ที่มีการประสานและส่ งเสริ มกันกับ
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ และเพิ่ มศักยภาพในการเติ บโตของธุ รกิ จใหม่ที่มี
มูลค่าสาคัญต่อธุรกิจบันเทิงหรื ออื่นๆอย่างต่อเนื่อง
20,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 2,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 10 บาท
20,000,000 บาท
บริ ษทั ฯ จะเข้าซื้ อหุน้ ในอัตราส่ วนรวมทั้งหมดร้อยละ 35 โดยแบ่งเป็ น
- ซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในอัตราส่ วนร้อยละ 17.5 คิดเป็ น 350,000 หุ ้น
มูลค่าไม่เกิน 82,250,000 บาท และ
- บริ ษทั ฯ จะซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนอีก 538,500 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 17.5
ของจานวนหุน้ ทั้งหมดหลังเพิ่มทุน มูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท
มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 182,250,000 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่คานวณ
จากผลการดาเนิ นงานในอดี ตและปั จจุ บนั รวมถึ งการคาดการณ์ ผลกาไร
สุ ทธิ ในอนาคต (กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี; NPAT)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
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ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง

กาหนดระยะเวลาของบันทึ กข้อตกลงเบื้ องต้นฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ด เมื่ อ มี การ
ลงนามในข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจะมีการลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือ
หุ น้ (Shareholder Agreement) ภายในไตรมาสที่ 2/2561 ทั้งนี้ สามารถขยาย
ระยะเวลาได้โดยความเห็นชอบของคู่สญ
ั ญา โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบถึง
ความคืบหน้าของการลงนามในสัญญาต่อไป การลงนามในบันทึกข้อตกลง
เบื้ อ งต้น ดัง กล่ า ว บริ ษัท ฯ ไม่ มี ภ าระผู ก พัน ที่ ต ้อ งช าระเงิ น หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยขนาดรายการมีมูลค่าสู งสุ ดเมื่อคานวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทนซึ่ งเท่ากับร้อยละ 4.02 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เมื่อรวมกับรายการได้มา
และจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา คิดเป็ นร้อยละ 9.90 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวม จึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการ
ได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่ องหลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ มี นัย ส าคัญ ที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์แ ละประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์พ.ศ.2547 และไม่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ แก้ไข
เพิ่มเติม) แต่บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่ องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษทั ฯ มีการเข้าลงทุนซึ่ งเป็ น
ผลให้บริ ษทั นั้นมีสภาพเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

