วันที่ 21 กันยายน 2561
เรื่อง

การได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จากัด

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มมี ติทส่ี าคัญดังต่อไปนี้
1. อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ
เข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จากัด (“SPTV”) จากบริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (“SPC”) ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“NEWS”) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.10 ของ
หุน้ ทัง้ หมดทีอ่ อกและชาระแล้วของ SPTV โดยปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใดๆ ซึง่ SPTV เป็ นบริษทั จากัด
ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสือ่ สารมวลชนทุกชนิด โดยได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีเ่ พื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล ช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ (“ใบอนุญาตกิ จการโทรทัศน์ฯ”) สาหรับช่อง
สปริงนิวส์ ทีวดี ิจติ อลช่อง 19 ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมทัง้ ว่าจ้างให้ SPC จัดทาและผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุ
ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ (ใบอนุญาตสิน้ สุดวันที่ 24 เมษายน 2572) โดยบริษทั ฯ ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ SPC
ดังนี้
1.1 ชาระค่าหุน้ SPTV ให้แก่ SPC ในอัตราเดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ที่ต้องชาระตลอดอายุของใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ฯ จานวน 949,220,000 บาท (เก้า
ร้อยสีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
1.2 ชาระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระในอัตราเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) และให้สทิ ธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ
ซึง่ คานวณเป็ นมูลค่าประมาณเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน) รวมเป็ นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การเข้าทารายการดังกล่าว เป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบ ตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 25 51 และ
ประกาศทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ

105.92 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50
หรือสูงกว่า โดยจัดเป็ นการตกลงเข้าทารายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย กับบริษทั จดทะเบียนอื่นหรือ
บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุ มตั ิก ารเข้าทารายการต่ อตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงมีหน้าทีต่ ้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยสารสนเทศ
การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเกีย่ วกับการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทแ่ี นบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
2. อนุ ม ัติ แ ต่ ง ตัง้ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ต อล จ ากัด เป็ น ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระเพื่อ ให้
ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้
3. อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายเลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ เข้าเป็ นกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ แทน นายพิสทุ ธิ ์
ชลากรกุล ทีล่ าออก โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2561
4. อนุ มตั ิให้กาหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14.00 น. ห้อง Royal Maneeya B ชัน้ M โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เลขที่ 518/8 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (Record date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการซือ้ หุน้ ของบริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จากัด จาก
บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)

(นายวิเชียร มานะพงศ์พนั ธ์)
เลขานุการบริษทั

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ บัญชี 1 ของ
บริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มมี ติในการประชุม ครัง้ ที่
7/2561 เมื่อ วัน ที่ 21 กัน ยายน 2561 อนุ ม ัติให้น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จากัด (“SPTV”) จากบริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (“SPC”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“NEWS”) ในสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90.10 ของหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ อกและชาระแล้วของ SPTV โดยปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใดๆ ซึ่ง
SPTV ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เลขที่ BI-S20031-0018-57 เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อลช่องรายการ
หมวดข่าวสารและสาระ (“ใบอนุญาตกิ จการโทรทัศน์ฯ”) สาหรับช่องสปริงนิวส์ ทีวดี จิ ติ อลช่อง 19 ("ช่องสปริงนิ วส์")
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ("กสทช.") พร้อมทัง้ ว่าจ้างให้ SPC จัดทาหรือผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุ ญ าตกิจการ
โทรทัศน์ฯ (ใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ฯ สิน้ สุดวันที่ 24 เมษายน 2572) โดยบริษทั ฯ ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ SPC
ดังนี้
1.1 ชาระค่าหุน้ SPTV ให้แก่ SPC เป็ นรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมืน่
ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ทีต่ ้องชาระตลอดอายุของใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ฯ จานวน 949,220,000 บาท
(เก้าร้อยสีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
1.2 ชาระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ
ให้สทิ ธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึง่ คานวณเป็ น
มูลค่าประมาณเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน) รวมเป็ นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การเข้าท ารายการดังกล่าวถือ เป็ น การได้ม าซึ่งสิน ทรัพ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ประกาศที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ
105.92 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ จึงจัดเป็ น รายการประเภทที่ 1 ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50
หรือสูงกว่า โดยจัดเป็ นการตกลงเข้าทารายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย กับบริษทั จดทะเบียนอื่นหรือ
บริษทั ย่อยของบริษทั จดทะเบียนอื่น และไม่เข้าข่ายทีจ่ ะต้องขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่น
คาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าร
เข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

1

1.

ข้อมูลการเปิ ดเผยตามสารสนเทศบัญชี 1

(1)

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ

ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และ NEWS การเข้าทารายการซือ้ หุน้ ของ SPTV
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561
(2)

คูส่ ญ
ั ญาและความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

(ก)

กรณีการซือ้ ขายหุน้ ของ SPTV ในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ SPTV
ผูข้ าย
ผูซ้ อ้ื

(ข)

บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)

กรณีการจ้างทาและผลิตรายการข่าวสารและสาระ
ผูใ้ ห้บริการ
ผูร้ บั บริการ

บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
คู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง

ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ

949,220,000 บาท (เก้าร้อยสีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(3)

ลักษณะทัวไปของรายการ
่

(ก)

ลักษณะการทารายการ

บริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของ SPTV จาก SPC ในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุน จดทะเบียนทัง้ หมดของ
SPTV หรือ คิด เป็ น จานวน 90,100,000 หุ้น 1 ทัง้ นี้ เพื่อถือครองใบอนุ ญ าตกิจ การโทรทัศ น์ ฯ และประกอบกิจการ
สถานีโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิวส์
โดยมีเงื่อนไขการทารายการทีส่ าคัญดังนี้
บริษทั ฯ ต้องชาระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) นับ แต่ วนั ที่การซื้อขายหุ้น ของ SPTV สาเร็จเป็ น ต้น ไป จนสิ้น กาหนดระยะเวลาของใบอนุ ญ าตกิจการ

1

จานวนหุน้ SPTV ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้มา อาจมีการเปลีย่ นแปลง ในกรณีท่ี SPTV มีการเพิม่ ทุนเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ตามเงื่อนไขการทารายการ แต่
ทัง้ นี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ใน SPTV จะเท่ากับร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ SPTV โดยไม่ม ี
ผลต่อค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯต้องชาระให้แก่ SPC
2

โทรทัศน์ฯ รวมจานวน 124 เดือน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 949,220,000 บาท (เก้าร้อยสีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน)
SPC ต้องโอนกรรมสิท ธิใ์ นอุป กรณ์ แ ละระบบออกอากาศ (Master Control Room: MCR) ที่สมบูร ณ์
พร้อมใช้งาน รวมทัง้ ลิขสิทธิต่์ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุปกรณ์ดงั กล่าวทีส่ ามารถปรับปรุงให้ทนั สมัยได้ตลอดระยะเวลาจนถึง
วันทีใ่ บอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ สิน้ อายุให้แก่ SPTV ก่อนการซือ้ ขายหุน้ สาเร็จ (ก่อนเดือนธันวาคม 2561)
เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ค่าหุ้น บริษัทฯ ต้องมอบหนังสือค้าประกัน ธนาคารในวงเงิน เท่ากับ
จานวน 6 งวดการชาระเงิน และทาสัญญาจานาหุน้ ของ SPTV ให้กบั SPC อย่างไรก็ตาม วงเงินหนังสือค้าประกันและ
การจานาหุ้นดังกล่าว จะปรับลดลงในแต่ละปี รวมทัง้ มีการไถ่ถอนหุ้นที่จานาตามสัดส่วนของเงินที่บริษัทฯ ได้ชาระ
ให้แก่ SPC
SPC ตกลงรับผิดชอบชาระหนี้คงค้างทัง้ หมดของ SPTV ได้แก่ ค่าใบอนุญาต ค่าบริการโครงข่าย (MUX)
ค่ า ใช้จ่ า ยในการส่ ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ ร ะบบดิจิต อลที่ให้บ ริก ารเป็ น การทัว่ ไป (Must Carry) รวมทัง้ หนี้ ส้ิน ต่ า งๆ
ตลอดจนภาระผูกพันทีม่ อี ยู่ก่อนวันซือ้ ขายหุน้ สาเร็จ ในกรณีทเ่ี ป็ นหนี้มเี งื่อ นไขหรือเป็ นหนี้ทย่ี งั ไม่ถึงกาหนดชาระใน
วันทีก่ ารซือ้ ขายหุน้ สาเร็จ SPC ตกลงจะชาระหนี้ดงั กล่าวทัง้ สิน้
-

SPC ต้องดารงเงินสดจานวน 234,972,000 บาท เพื่อชาระค่าใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ งวดสุดท้าย

การซื้อขายหุ้น ของ SPTV จะต้องได้รบั อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการ และที่ป ระชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้นของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
การซื้อขายหุ้น ของ SPTV จะต้องได้รบั อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการ และที่ป ระชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้นของ
NEWS ซึง่ จะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ภายหลังการซือ้ หุน้ สาเร็จ สัดส่วนการถือหุน้ ใน SPTV จะเป็ นดังนี้
1
2
3
4
5

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุน จดทะเบียนชาระแล้วของ
SPTV หรือจานวน 90,100,000 หุน้ 2
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.89 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
SPTV หรือจานวน 9,899,400 หุน้ และ
นายศุทธิชยั บุนนาค ถือหุน้ จานวน 200 หุน้
นายรัตนบุรี อติศพั ท์ ถือหุน้ จานวน 200 หุน้
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ถือหุน้ จานวน 200 หุน้

นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จะเข้าทาสัญญาว่าจ้างให้ SPC ทาและผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาต
กิจการโทรทัศน์ ฯ ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย รายการข่าวสารใหม่ รายการข่าวต้นชัวโมง
่
ทัง้ นี้ ภายใต้แบรนด์
Spring News และรายการสารคดี ข่าวสารหรือรายการสาระอื่น ของ SPC มาออกอากาศซ้ า โดยต้องช าระค่ าผลิต
รายการข่าวสารและสาระเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่ นห้าพันบาทถ้วน) และให้สทิ ธิ SPC ขายเวลา
2 โปรดดูเชิงอรรถ 1

3

โฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึง่ คานวณตามราคาตลาดทีค่ ่สู ญ
ั ญา
ตกลงกันเป็ นมูลค่าเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน) รวมเป็ นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อคานวณตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต 124 เดือน บริษทั ฯ ต้องชาระค่าผลิตรายการ
ข่าวสารและสาระให้แก่ SPC รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 197,780,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน)
(ข)

ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทารายการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ
โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 105.92 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 1
ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า โดยจัดเป็ นการตกลงเข้าทารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษทั ย่อย กับบริษทั จดทะเบียนอื่นหรือบริษทั ย่อยของบริษทั จดทะเบียนอื่น และไม่เข้าข่ายทีจ่ ะต้องขออนุ มตั กิ ารเข้า
ทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าทีต่ ้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยสารสนเทศการ
เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
(ค)

การคานวณขนาดรายการ
หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หัก หนี้สนิ รวม
หัก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กาไร (ขาดทุน) ย้อนหลัง 12 เดือน ล่าสุด
(1/7/2560-30/6/2561)

บริษทั ฯ

3

SPTV4
1,437.59
56.17
704.92
131.56
544.94
(19.30)

1,510.55
869.94
640.62
6.52

รายการคานวณเป็ นดังนี้
เกณฑ์การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิ (Net Tangible
Asset - NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

สูตรในการคานวณ
ขนาดของรายการ
(NTA ของ SPTV x สัดส่วนการเข้าถือหุน้ ใน 640.62 ลบ x 90.10% / 544.94 ลบ =
SPTV) / NTA ของบริษทั ฯ
105.92%
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของ SPTV x ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มี
สัดส่วนการเข้าถือหุน้ ) / กาไรสุทธิจากการ ผลประกอบการขาดทุน
ดาเนินงานของบริษทั ฯ

หมายเหตุ
3
4

อ้างอิงจากงบการเงินทีส่ อบทานแล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
อ้างอิงจากงบการเงิน ที่สอบทานแล้วของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมูลค่า NTA ของ SPTV ไม่ได้หกั สินทรัพย์ไม่ตวั ตน
เนื่องจากสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึง่ ก่อให้เกิดรายได้หลักแก่ SPTV

4

เกณฑ์การคานวณ
สูตรในการคานวณ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ จานวนเงินทีช่ าระ / สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
ตอบแทน

ขนาดของรายการ
66.03%
949.22 ลบ5
1,437.59 ลบ

4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อก จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากไม่มกี าร
เพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ
ออกหุน้ เพื่อซือ้ สินทรัพย์

(4)

รายละเอียดสิ นทรัพย์ที่ได้มา

(ก)

หุน้ ของ SPTV
รายการ
ชื่อกิจการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทีต่ งั ้
ทุนจดทะเบียน

รายละเอียด SPTV
บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จากัด
ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รบั
ใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ฯ เลขที่ BI-S20031-0018-57 เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิ วส์
ซึง่ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ กสทช.
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน้ 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 10 บาท

คณะกรรมการ SPTV
ก่อนทารายการ

1. นายศุทธิชยั บุนนาค
2. นายรัตนบุรี อติศพั ท์
3. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
4. นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี

คณะกรรมการ SPTV
หลังทารายการ

1. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ
2. นายพงษ์ชยั ชัญมาตรกิจ
3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
4. นายวิเชียร มานะพงศ์พนั ธ์

สัดส่วนการถือหุน้
ก่อนทารายการ
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รายชื่อ
บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
นายศุทธิชยั บุนนาค
นายรัตนบุรี อติศพั ท์
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
รวม

คานวณเฉพาะค่าหุน้ SPTV ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องชาระรายเดือนรวม 124 เดือน

5

สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

จานวนหุ้น
99,999,400
200
200
200
100,000,000

%
99.9994
0.00002
0.00002
0.00002
100.00000

รายการ
สัดส่วนการถือหุน้
หลังทารายการ

รายละเอียด SPTV
รายชื่อ
บริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)
บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
นายศุทธิชยั บุนนาค
นายรัตนบุรี อติศพั ท์
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
รวม

สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

จานวนหุ้น
90,100,0001/
9,899,400
200
200
200
100,000,0001/

%
90.1000
9.8994
0.00002
0.00002
0.00002
100.00000

หมายเหตุ:
1/ จานวนหุน้ SPTV อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีท่ี SPTV มีการเพิม่ ทุนเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ตามเงื่อนไขการทารายการ แต่ทงั ้ นี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็ น
ประการใด สัด ส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ ใน SPTV จะเท่ากับ ร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ SPTV โดยไม่ม ีผลต่อค่ าหุ้น ที่
บริษทั ฯต้องชาระให้แก่ SPC

(ข)

รายการข่าวสารและสาระ

ภายหลังการซื้อ ขายหุ้น สาเร็จ SPC ตกลงท าและผลิตข่าวสารและสาระให้แก่ SPTV ตลอดอายุ ใบอนุ ญ าตกิจการ
โทรทัศน์ฯ ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย รายการข่าวสารใหม่ รายการข่าวต้นชัวโมง
่
ทัง้ นี้ ภายใต้แบรนด์ Spring
News และรายการสารคดี ข่าวสารหรือรายการสาระอื่นของ SPC มาออกอากาศซ้า ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของใบอนุ ญ าตกิจการโทรทัศน์ ฯ หาก SPC ไม่สามารถดาเนินการได้ จะต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งได้รบั ความ
เห็นชอบจากบริษทั ฯ ดาเนินการแทน โดย SPC เป็ นฝา่ ยรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการทาและผลิตข่าวสารและสาระ
ทัง้ จานวน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ SPTV
SPTV ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่อง
สปริงนิ วส์ ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก ารกากับ ดูแลของ กสทช. โดยได้รบั ใบอนุ ญ าตเลขที่ B1-S20031-0018-57 เมื่อวัน ที่ 25
เมษายน 2557 และใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572
สรุปผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ SPTV
หน่วย: ล้านบาท
1/

SPTV

รายได้จากการบริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2557

ปี 2558

155.54
11.43
166.97
(105.16)
0.00
(128.66)
0.00
(233.82)
(66.85)
(44.45)

197.25
27.97
225.22
(172.40)
0.00
(8.05)
0.00
(180.45)
44.77
(79.36)
6

ปี 2559

182.54
42.39
224.93
(152.28)
0.00
(11.13)
(197.00)
(360.41)
(135.48)
(75.97)

ปี 2560

189.62
10.51
200.13
(138.52)
0.00
(22.29)
0.00
(160.81)
39.32
(58.60)

งวด 6 เดือน
(ม.ค. – มิ.ย)
2561
108.21
15.95
124.16
(71.41)
0.00
(7.94)
0.00
(79.35)
44.81
27.21

SPTV1/

ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2557

ปี 2558

0.00
(111.30)

0.00
(34.59)

ปี 2559

0.00
(211.45)

ปี 2560

งวด 6 เดือน
(ม.ค. – มิ.ย)
2561
0.00
0.00
(19.28)
17.60

หน่วย: ล้านบาท
SPTV

1/

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

งวด 6 เดือน
(ม.ค. – มิ.ย)
2561

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ2/
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

2.91
84.96
0.00
87.87
0.02
1,108.86
1,185.05
2,381.80

3.12
81.50
0.00
84.62
0.01
1,031.38
998.98
2,114.99

4.39
53.80
264.94
323.13
0.00
756.91
493.57
1,573.61

1.02
179.76
237.70
418.48
0.00
695.47
262.48
1,376.43

0.38
225.39
599.47
825.24
0.00
665.00
20.31
1,510.55

หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

31.92
485.63
130.94
648.49
0.35
844.37
1,493.21
1,000.00
(111.41)
888,.59
2,381.80

93.27
323.00
205.99
622.26
0.60
638.38
1,261.24
1,000.00
(146.25)
853.75
2,114.99

65.06
198.86
244.91
508.83
0.91
421.57
931.51
1,000.00
(357.70)
642.30
1,573.61

98.56
200.00
238.50
537.06
0.17
216.18
753.41
1,000.00
(376.98)
623.02
1,376.43

122.69
316.79
430.26
869.74
0.20
0.00
869.94
1,000.00
(359.38)
640.61
1,510.55

หมายเหตุ
1/ งบการเงินปี 2557 – 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีคอื นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
4996 ส่วนงบการเงินปี 2559 – 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีคอื นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 7881 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว แต่ไม่มกี ารออกงบการเงิน
2/ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิส่วนใหญ่ เป็นใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ทีไ่ ด้รบั จาก กสทช.
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(5)

มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มา และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน

(ก)

สินทรัพย์ทไ่ี ด้มา ได้แก่

หุ้นสามัญของ SPTV จานวน 90,100,000 หุ้น 6 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 901,000,000 บาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ SPTV พร้อมทัง้ สิทธิในใบอนุ ญาตกิจการ
โทรทัศน์ฯ ช่องสปริงนิวส์ และกรรมสิทธิในอุ
์ ปกรณ์และระบบออกอากาศ (MCR) ทีส่ มบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทัง้ ลิขสิทธิ ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดงั กล่าวที่สามารถปรับปรุงให้ทนั สมัยได้ตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ใบอนุ ญาตกิจการ
โทรทัศน์ฯ สิน้ อายุ และรายการข่าวสารและสาระทีอ่ อกอากาศตามเงื่อนไขใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ นับแต่วนั ทีก่ าร
ซือ้ ขายหุน้ สาเร็จไปตลอดระยะเวลาของใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ
(ข)

มูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา

บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องชาระค่าตอบแทนการได้มาซึง่ หุน้ ของ SPTV เดือนละ 7,655,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อคานวณตลอดระยะเวลาของใบอนุ ญาต 124 เดือน บริษทั ฯ ต้องชาระค่าหุน้ ให้แก่ SPC รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 949,220,000 บาท (เก้าร้อยสีส่ บิ เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และชาระค่าตอบแทนการทาและผลิต
รายการข่าวสารและสาระเดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้สทิ ธิ SPC ขายเวลา
โฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึง่ คานวณตามราคาตลาดทีค่ ่สู ญ
ั ญา
ตกลงกันเป็ นมูลค่าเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน) รวมเป็ นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่ง ล้านห้า
แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อคานวณตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต 124 เดือน บริษทั ฯ ต้องชาระค่าผลิตรายการ
ข่าวสารและสาระให้แก่ SPC รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 197,780,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน)
(ค)

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน

หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีใ่ ช้ในการกาหนดราคาซื้อขายหุน้ และกาหนดค่าตอบแทนการจัดทา
และผลิตข่าวสารและสาระ ได้พจิ ารณาจากปจั จัยต่างๆ ดังนี้
(1)

ราคาทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงกัน

(2) การประเมินมูลค่าหุน้ ของ SPTV โดยทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ได้แก่บริษทั แคปปิ ตอล แอ็ดแวน
เทจ จ ากัด ซึ่ง ได้ป ระเมิน โดยใช้ วิธีมู ล ค่ า ป จั จุ บ ัน ของกระแสเงิน สด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
มูลค่าหุน้ ของ SPTV (ร้อยละ 90.10) = 739.44 – 815.11 ล้านบาท
อัตราคิดลด (WACC) = ร้อยละ 10.79 ต่อปี
มูลค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) = 72.32 – 147.99 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทน (IRR) = ร้อยละ 13.95 ต่อปี
ระยะเวลาในการประมาณการ = ประมาณ 10 ปี 4 เดือน (หรือ 124 เดือน) จนถึงวันหมดอายุใบอนุญาต
กิจการโทรทัศน์ฯ (1/1/2562 – 24/4/2572)
6 โปรดดูเชิงอรรถ 1
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(3) สาหรับค่าตอบแทนการทาและผลิตรายการข่าวสารและสาระ บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนโดยการ
เปรียบเทียบค่าทารายการข่าวสารและสาระจากผูใ้ ห้บริการรายอื่น โดยมีขอบเขตงานบริการและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน
กัน
(4) ผลการตรวจสอบข้อมูลด้านกฎหมายและภาษีอากรของทีป่ รึกษาทางกฎหมายของบริษทั ได้แก่ บริษัท
สานักทีป่ รึกษาไทย จากัด และผลการตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชีของทีป่ รึกษาทางบัญชีของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษัท บีบี
เอส จากัด
(6)

แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเข้าทารายการ

เนื่องจากการชาระค่าหุน้ และค่าตอบแทนการทาและผลิตรายการข่าวสารและสาระเป็ นการชาระเป็ นรายเดือน บริษทั ฯ
จึงสามารถใช้เงิน ทุ น หมุ น เวีย นและกระแสเงิน สดภายในของบริษัท ฯ ซึ่งไม่ ส่งผลกระทบต่ อสภาพคล่ องและการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
(7)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ กับบริษทั ฯ

บริษทั คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการเข้าทารายการดังต่อไปนี้
(ก) ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิในการบริหารจัดการช่องสปริงนิวส์ ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบ
กิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ขา่ วสาร
และสาระ
(ข) บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการและเลือกเวลาออกอากาศเพื่อโฆษณาขายสินค้ าของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
ได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
(ค)

ลดความเสีย่ งของบริษทั ฯ ในการพึง่ พาการเช่าเวลาในการโฆษณาออกอากาศขายสินค้าผ่านทีวชี ่องอื่นๆ

(ง)

ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเวลาเพื่อการโฆษณาขายสินค้าของบริษทั ฯ และบริษัทในเครือ

(จ) การเข้าทารายการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิม่ ขีดความสามารถให้แก่บริษทั ฯ และบริษัท
ย่อยในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า อื่น ซึ่งจะช่วยเพิม่ ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย และส่งผลให้ผล
ประกอบการโดยรวมของบริษทั ฯ ดียงิ่ ขึน้
(ฉ) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถร่วมใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคคลากร ความรูแ้ ละความชานาญทีบ่ ริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยมีอยู่ ซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อกูลกัน ซึ่งจะเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย
โดยรวม
(8)

ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่มีการออก
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(9)

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ

(ก)

บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ จากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ของ
บริษทั ฯ ทีจ่ ะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ฯ จึงจะสามารถเข้าทารายการดังกล่าวได้

(ข)

NEWS จะต้องได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ และการเพิม่ ทุนที่เกี่ยวข้อง จากทีป่ ระชุม
วิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561ที่จะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และ SPC จะต้องได้รบั อนุ มตั ใิ ห้
จาหน่ ายไปซึ่งหุ้นร้อยละ 90.10 ของ SPTV และเข้าทาสัญ ญาซื้อขายหุ้น และสัญ ญาให้บริการผลิตรายการ
ข่าวสารและสาระ กับบริษทั ฯ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ SPC

(ค)

ความสาเร็จของการเข้าทารายการซือ้ หุน้ SPTV และการจ้างผลิตรายการข่าวสารและสาระ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขที่
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยจะได้กาหนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ และสัญญาให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระ ซึง่ มี
เงื่อนไขสาคัญๆ ตามทีก่ าหนดไว้ใน (3) (ก) ข้างต้น

(10) การเข้าทารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ถือหุ้นตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
- ไม่มี (11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ได้พิจารณาข้อดีข้อเสียในการท า
รายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่า การทารายการดังกล่าวทาให้บริษัทฯ ได้สทิ ธิในใบอนุ ญาต
กิจการโทรทัศน์ฯ และบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ โดยไม่ตอ้ งชาระเงินล่วงหน้าเป็ นจานวนมาก แต่ชาระเป็ นรายเดือน
ซึง่ มีจานวนต่ ากว่าจานวนเงินที่บริษัทฯ ต้องชาระตามสัญญาร่วมดาเนินธุรกิจกับ SPC กรณีดงั กล่าวจึงเป็ นการเพิม่
ศักยภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และเพิม่ ขีดความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ ซึ่งคาดว่าจะทาให้บริษทั ฯและบริษัท
ย่อยมีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ บริษัทย่อย และผูถ้ อื หุ้นโดยรวม ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารทา
รายการซือ้ หุ้น SPTV ในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ SPTV และว่าจ้าง SPC ผลิต
รายการข่าวสารและสาระ ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายหุน้ และสัญญาให้บริการผลิตข่าวสาร
และสาระทีบ่ ริษทั ฯ จะได้ ลงนามกับ SPC ต่อไป
(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริ ษัทที่ แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
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