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ที่ PB761/2561
19 มิถุนายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 อนุมตั ิการเข้าลงทุนในบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด (“บีเอ็นเค48”) โดยเข้าถือหุ ้นทั้งหมดอัตราส่ วน
ร้อยละ 35 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบว่า ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้มีการลงนามในสัญญา
เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ สารสนเทศ ตามรายละเอียด ดังนี้
1.

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด (“เอ็มเอสดี”) บริ ษทั ย่อยซึ่งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ อัตราส่วนร้อยละ 100 ได้เข้า
ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561
2.

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องและความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผูซ้ ้ือ
บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด
ผูข้ าย
บริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด
ความสัมพันธ์ ผูข้ าย รวมถึงผูร้ ับประโยชน์ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นที่แท้จริ งของผูข้ าย (Ultimate Shareholder) ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั ฯ ดังนั้น การทาธุรกรรม ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อ มู ล และการปฏิ บัติ การของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ.2546
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกั ษณะทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปและขนาดของรายการ
3.1

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
เข้าซื้ อหุ ้นในบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด จานวนทั้งหมด 888,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 35 ของจานวนหุ ้น
ทั้งหมด เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากความหลากหลายและความนิ ยมของธุรกิ จ มูลค่าการ
ลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 182,250,000 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่คานวณจากผลการดาเนิ นงานรวมถึงคาดการณ์กาไร
สุทธิ (NPAT) ในอนาคตปี 2561 ของบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด เข้าซื้ อหุ ้นจานวน 350,000 หุ ้น ที่ราคาไม่เกินหุ ้นละ 235 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด (2,000,000 หุ ้น) มูลค่าการเข้าซื้ อหุ ้นรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น
82,250,000 บาท ซึ่งได้ทาการโอนหุน้ ในส่วนนี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรี ยบร้อยแล้ว ส่ งผลให้ปัจจุบนั
บีเอ็นเค48 มีสถานะเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ โดยเอ็มเอสดีจะจ่ายชาระค่าหุน้ ครั้งแรกไม่เกิน 50% ภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2561 และชาระส่วนที่เหลือภายในเดือนมีนาคม 2562
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2) บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด จะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนอีกจานวน 538,500 หุ ้น ที่ราคาไม่เกินหุ ้นละ
185.70 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.21 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน
100,000,000 บาท โดยจะทาการซื้อหุน้ เพิ่มทุนและโอนหุน้ จานวน 538,500 หุน้ ให้แล้วเสร็ จภายในไตรมาส
ที่ 3/2561
ทั้งนี้ ราคาซื้ อขายจะคานวณจากผลการดาเนิ นงานรวมถึงคาดการณ์กาไรสุ ทธิ (NPAT) ในอนาคตปี 2561 โดย
การเข้าซื้ อหุ ้นในข้อ 1) และการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน ในข้อ 2) ทาให้บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์ จากัด ถือ
หุ ้นรวมทั้งสิ้ น 888,500 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 35 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน ส่ งผลให้บริ ษทั
บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
3.2

ขนาดของรายการ
การเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 35 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด มูลค่าการลงทุน
รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 182,250,000 บาท เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากความหลากหลายและความ
นิ ยมของธุ รกิ จ ซึ่ งถือเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไป โดยมีมูลค่าขนาด
รายการสูงสุ ดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.02 จากการอ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ข้ อมูลสรุ ปรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริษัทฯ ในช่ วง 6 เดือนย้ อนหลัง เป็ นไปตามตาราง
ด้ านล่ าง
หน่วย : ล้านบาท
ข้ อมูลสรุปรายการ 6 เดือนย้ อนหลัง
วันทีท่ า มูลค่ าทีค่ านวณ ขนาดรายการสู งสุดเมือ่
รายการ
ขนาดรายการ
คานวณตามเกณฑ์ มูลค่ า
รวมสิ่งตอบแทน )ร้ อยละ(
1) บริ ษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
26 ม.ค.61
262.21
6.46
2) บริ ษทั ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จากัด
14 ก.พ.61
3.00
0.07
3) บริ ษทั ซูเล็ค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
14 พ.ค.61
1.50
0.03
4) บริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด
19 มิ.ย.61
182.25
4.02
รวมทั้งสิ้น
448.96
10.58

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
บริ ษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จากัด เข้าซื้อหุน้ ในบริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
ลักษณะโดยทัว่ ไปของกิจการ

บริ ษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด ประกอบธุรกิจทาเล้นท์แมนเนจเม้นท์
และคอนเทนท์ครบวงจร บริ หารจัดการ พัฒนา สมาชิ กวงบี เอ็นเค48
วางแผน ผลิตงานแสดง เผยแพร่ ผลงานเพลง จาหน่ายผลิตภัณฑ์ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การขยายธุรกิจ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางให้บริ การด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงบีเอ็นเค48

วันจดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั

18 มกราคม 2560
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ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนชาระแล้ว (บาท)
คณะกรรมการ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

20,000,000
20,000,000
อยูร่ ะหว่างการแต่งตั้งกรรมการ โดยหลังจากการเข้าทารายการ บริ ษทั ฯ
มีสิทธิที่จะส่ งผูแ้ ทนเป็ นกรรมการจานวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด
7 ท่าน โดยมีสิทธิ ออกเสี ยงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
และมีเสี ยงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายใน
การให้ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่ งใสและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษ ัท และป้ องกันรายการที่ อาจเป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกัน และดูแลให้
มี การปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ต ลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯ

โครงสร้ างการถือหุ้นหลังเข้ าทารายการ

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนสาหรับการเข้าทารายการจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 182,250,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่คานวณจาก
ผลการดาเนินงานในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงการคาดการณ์ผลกาไรสุทธิในอนาคต (กาไรสุทธิหลักหักภาษี ; NPAT)
6. มูลค่ าของสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาตามมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนอยูท่ ี่ไม่เกิน 182,250,000 บาท ซึ่งมูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ที่
ได้มาตามมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนอยูท่ ี่ไม่เกิน 182,250,000 ล้านบาท อ้างอิงจากข้อ 3.ขนาดรายการ
7. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนสาหรับการทารายการนี้ ได้แก่ ราคาซื้อขายที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และผูข้ าย ซึ่งเป็ นราคาที่คานวณจากการคาดการณ์ผลกาไรสุ ทธิ ในอนาคต (กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี; NPAT) โดยมีรายได้ที่
แน่นอนจากการขายสิ นค้าที่จาหน่ายล่วงหน้าและรายได้จากสปอนเซอร์ที่ขายล่วงหน้า
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8. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากการตกลงเข้ าทารายการ
บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
-

เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากความหลากหลายและความนิยมของธุรกิจ และสิ นค้าของบีเอ็นเค48 ที่มี
การประสานและส่งเสริ มกันกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ
เพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าสาคัญต่อธุรกิจบันเทิงหรื ออื่นๆอย่างต่อเนื่อง

9. แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้
กระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริ ษทั ฯ
10. การเข้ าทารายการโดยมีบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของกิจการนั้น
-

ไม่มี -

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแ่ ตกต่ างจากคณะกรรมการบริษัท
-

ไม่มี -

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยขนาดรายการมีมูลค่าสู งสุ ดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม
สิ่ งตอบแทนซึ่ งเท่ากับร้อยละ 4.02 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เมื่อรวมกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็ นร้อยละ 10.58 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวม จึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
มีนยั สาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์พ.ศ.2547 และไม่เป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)แต่บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษทั ฯ
มีการเข้าลงทุนซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั นั้นมีสภาพเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

