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DCORP 009/2563
วันที่ 4 มีนาคม 2563
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติการเข้ าทารายการซื ้อขายสินทรัพย์ของบริ ษัท เอ็น. อี.
เอ็กซ์. ที. จากัด (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการพิจารณาอนุมัติ
การเข้ าทารายการซื ้อขายสินทรัพย์ของบริ ษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด ของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการซื ้อขายทรัพย์สินของบริ ษัท เอ็น.อี.
เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) โดยการเข้ าทารายการดังกล่าว บริษัทจะจ่ายชาระเงินสดมูลค่าไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม) (“ราคาซือ้ ขาย”) ให้ แก่ NEXT เพื่อเข้ าซื ้อทรัพย์สิน และสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกิจสื่อโฆษณา สิทธิบตั รในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ผู้ดแู ลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการ
ทาธุรกิจ (“การเข้ าทาธุรกรรม”)
ทังนี
้ ้ การทาธุรกรรมข้ างต้ นจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
สาเร็ จครบถ้ วนสมบูรณ์ และในกรณีที่การทาธุรกรรมเป็ นผลสาเร็ จ บริ ษัทจะได้ รับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา
จานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกิจสื่อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบัตรในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา
ผู้ดูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทาธุรกิจ ซึ่งคาดว่าการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จภายในเดือน
มีนาคม 2563 ทังนี
้ ้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันหรื อหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ ก่อนการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโดย
NEXT ทังนี
้ ้ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี ้
เงื่อนไขบังคับก่ อน
1. การตรวจสอบสถานะของทรั พ ย์ สิ น (Due Diligence) เสร็ จ สิ น้ และไม่ มี ผ ลกระทบทางลบอย่ า งเป็ น
นัยสาคัญต่อการเข้ าทารายการ
2. NEXT ดาเนินการให้ ผู้ดแู ลโครงการหลักซึง่ เป็ นบุคคลที่บริษัทกาหนดเข้ าทาสัญญาว่าจ้ างบริหารจัดการกับ
บริษัท โดยมีเนื ้อหาและระยะเวลาเป็ นไปตามที่บริษัทกาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 4 ปี
3. NEXT ดาเนินการให้ พนักงานที่บริ ษัทกาหนด เข้ าทาสัญญาจ้ างแรงงานกับบริ ษัท เพื่อ ให้ พนักงานดังกล่าว
ทางานเป็ นพนักงานของบริษัท ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
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4. NEXT ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยมีมลู ค่ารวม
อย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของมูลค่าของสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาทัง้ 6 ฉบับรวมกัน
กล่าวคือ หากสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาดาเนินแล้ วเสร็ จเพียง 2 ฉบับแต่มลู ค่า
ของสัญญาทัง้ 2 ฉบับรวมกันแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าสัญญาทัง้ 6 ฉบับรวมกัน ถื อว่าเงื่อนไข
บังคับก่อนตามข้ อนี ้เสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ มูลค่าของสัญญาแต่ละฉบับมาจากการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงเห็นชอบร่วมกันในมูลค่าที่กาหนดของแต่ละสัญญา
5. NEXT ดาเนินการให้ มีการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเทคโนโลยี ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการจดทะเบียนขอ
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ แก่บริษัท
เงื่อนไขบังคับหลัง
1. NEXT ตกลงดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ฉบับที่ยงั ไม่
เสร็จสิ ้น ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
2. NEXT ตกลงรับประกันสภาพการใช้ งานทรัพย์สินที่ซื ้อขายเป็ นระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่การซื ้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
3. NEXT ตกลงที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ติ ด ตาม และ/หรื อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ บ ริ ษั ท จนกว่ า การจดทะเบี ย นที่
เกี่ยวข้ องจะเสร็จสิ ้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การนาสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิไปจดทะเบียนเมื่อคาขอจด
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ ได้ รับการจดทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว
การชาระราคาซือ้ ขาย
ในวันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนได้ รับการดาเนินการครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจะชาระราคาซื ้อ
ขายให้ แก่ NEXT ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ NEXT ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาได้ ไม่ครบ 6 ฉบับ ตามที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไข
บังคับก่อน NEXT ตกลงให้ บริษัทหักราคาซื ้อขายจานวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับสิทธิใน
การดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาที่ยงั ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่ แล้ วเสร็ จ โดยบริ ษัทจะชาระราคาซื ้อขายที่หกั ไว้
ให้ แก่ NEXT เป็ นรายสัญญาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ NEXT ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาฉบับนัน้ ๆ เสร็ จสิ ้น
อย่างไรก็ดี หาก NEXT ไม่สามารถดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาได้ ภายในระยะเวลาตามที่กาหนด NEXT ตกลงลด
ราคาซื ้อขายเป็ นจานวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนด
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ในดาเนินกิจการและการรั บรู้ รายได้ บริ ษัทเห็นว่าหากบริ ษัทได้ สิทธิ ในการดาเนินธุรกิจ
โฆษณาโดยมีมูลค่ารวมตั ้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไป บริ ษัทจะสามารถเริ่ มดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาได้ ทันที ซึ่งบริ ษัทคาดว่า
เงื่อนไขบังคับก่อนจะสามารถดาเนินการเสร็ จสิน้ ได้ โดย NEXT ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ดี การเข้ าทา
รายการดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าเดือนมีนาคม 2563
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากการดาเนินการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีขนั ้ ตอนการดาเนินการที่เป็ นระยะ
เวลานาน และมีความเสี่ยงว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงลดความเสี่ยงโดยการ
กาหนดให้ เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ NEXT ดาเนินการให้ บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเทคโนโลยี โดยที่มี
เงื่อนไขว่าผู้อนุญาตให้ ใช้ สิทธิรับรองว่าตนเป็ นผู้คิ ดค้ นการประดิษฐ์ และจะชดใช้ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นแก่บริ ษัทใน
กรณีที่มีบคุ คลที่สามกล่าวอ้ างว่าบริษัทละเมิดสิทธิในเทคโนโลยีดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริ ษัทได้ ยกเลิกการเข้ าซื ้อหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุนใน NEXT เพราะการ
ดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนไม่อาจสาเร็ จโดยผู้ขายนัน้ เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่ผ้ ขู ายไม่สามารถดาเนินการให้
สาเร็จได้ คือผู้ขายไม่สามารถเจรจาปรับโครงสร้ างหนี ้ของ NEXT ตามที่บริษัทกาหนดได้ อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมครัง้
นี ้เป็ นการเข้ าซื ้อทรัพย์สิน ดังนันภาระหนี
้
้ดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด
การเข้ าทารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของ
บริ ษั ท จดทะเบีย นในการได้ ม าหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ ม าหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 7.5 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน โดยบริ ษัทมีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่มีขนาดของ
รายการเท่ากับร้ อยละ 2.31 ดังนัน้ เมื่อรวมขนาดของรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทาให้
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 9.81 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั สิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 จึงไม่เข้ าข่าย
ที่บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริ ษัทในครัง้ นี ้ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท และผู้ถือหุ้นของ NEXT ไม่มีความเกี่ยวข้ องในลักษณะการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การต่ า ง ๆ เป็ น ไปอย่ า งคล่ อ งตัว ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุค คลที่
คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายเป็ นผู้เจรจา ทาความตกลง กาหนด แก้ ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและ
ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ น ตั ้งแต่การลงนามในสัญญา บันทึกข้ อ ตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมทังการติ
้
ดต่อกับหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษัท

บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited

บมจ.0107537002109

เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110
Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

ทังนี
้ ้ รายละเอียดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ข้างต้ น ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของ
บริษัท ตามที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
อันเนื่องมาจากการพิจารณาอนุมัตกิ ารเข้ าทารายการ
ซือ้ ขายสินทรัพย์ ของบริษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์ .ที จากัด
ของบริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เรื่ อง
เรี ยน

สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2 / 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการซื ้อขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) ทังนี
้ ้การ
เข้ าทารายการดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาจานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการทา
ธุรกิจสื่อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบตั รในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และผู้บริหารหลักในการทาธุรกิจ
การเข้ าทารายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้ ม าซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคานวณด้ วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดย
ใช้ มูลค่าสูงสุดที่คานวณได้ ซึ่งได้ แก่เกณฑ์มูลค่า รวมของสิ่งตอบแทน ของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อของบริ ษัทจดทะเบียนและ
บริษัทย่อยรวมกัน แล้ วแต่กรณี เท่ากับร้ อยละ 7.50 โดยบริษัทมีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 28
มกราคม 2563 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 2.31 ดังนันเมื
้ ่อรวมขนาดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทเดียวกันใน
รอบ 6 เดือน จึงทาให้ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 9.81 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งจัดเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ที่มีมลู ค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 15.00 ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) รายการดังกล่าวจึงไม่เข้ าข่ายที่จะต้ องรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ อย่างไรก็ดี การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในครัง้ นี ้ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การได้ รับข้ อมูลของบริษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2 / 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการพิจารณาอนุมตั ิการ
เข้ าทารายการซื ้อขายสินทรัพย์ของ NEXT ทังนี
้ ้ บริ ษัทและ NEXT จะเข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินเกี่ยวกับการเข้ า
ทารายการ (“สัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สิน”) ในภายหลัง ซึ่งจะกาหนดการเข้ าทารายการเสร็ จสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน
ที่ระบุในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินครบถ้ วนสมบูรณ์ รวมถึงผลการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินที่ซื ้อขาย (Due Diligence)
ไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็ นนัยสาคัญต่อการเข้ าทารายการ
2. คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ อง ความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ
: บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย
: บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : NEXT ไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้บริ หาร กรรมการ ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ และผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หน้ า 1

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขาย

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ชื่อ
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
: ลาดับ
1.
นายปรี ดิ์ธนัช โสรัต
1,900,000
40.00%
2.
นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
950,000
20.00%
3.
นายจิรพงศ์ โรจนวาสี
950,000
20.00%
4.
นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
950,000
20.00%
รวม
4,750,000
100.00%

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษัทเข้ าทารายการครัง้ นี ้กับ NEXT โดยการจ่ายเงินสดมูลค่า ไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ซึ่ง
ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับ สิทธิ ในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาจานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการทาธุรกิจสื่อ
โฆษณา 249 รายการ สิทธิบตั รในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และมีสญ
ั ญาว่าจ้ างบริ หารกับผู้ดูแลโครงการหลักใน
การทาธุรกิจ 3 ท่าน ทังนี
้ ้การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์การ
คานวณทัง้ 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี ้
3.2. ประเภทและขนาดของรายการ
การทารายการดังกล่าวของบริ ษัทถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสิน ทรั พย์ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 7.50 โดยบริษัทมี
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ
2.31 ดังนัน้ เมื่อรวมขนาดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทาให้ ขนาดรายการรวม
เท่ากับร้ อยละ 9.81 รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการที่มมี ลู ค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 15.00 จึงไม่เข้ าข่ายรายการที่ต้องจัดทา
และเปิ ดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
การคานวณขนาดของรายการ
เกณฑ์ การคานวณ
ขนาด
สูตรการคานวณ
ขนาดรายการ
รายการ
เกณฑ์ มูลค่ าสินทรั พย์ ท่ ี
มีตัวตนสุทธิ (NTA)

(NTA* ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ได้ มาหรือจาหน่ายไป) x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน**

* มูลค่าสิ นทรัพย์ สทุ ธิ (NTA) หมายถึง สิ นทรัพย์รวม - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน –หนี้สินรวม –
ส่วนผูถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม (ถ้ามี )
(สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิ ยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็ นต้น โดยยกเว้น ไม่ต้อง
หักสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีก่ ่อให้เกิ ดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็ นต้น)
** กรณี บริ ษัทจัดทางบการเงิ นรวม ให้ใช้ NTA ตามงบการเงิ นรวม (ใช้ข้อมูลตามงบการ
เงินงวดล่าสุด)
เกณฑ์ กาไรสุทธิจากการ
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนที่ซื ้อหรือขาย) x 100
ดาเนินงาน
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียน**
**กรณี บริ ษัทจัดทางบการเงิ นรวม ให้ใช้กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงานของบริ ษัทตามงบ
การเงินรวม (ใช้ข้อมูลตามงบการเงิ นงวดล่าสุด)
หน้ า 2

N/A

N/A

เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ

สูตรการคานวณ

ขนาด
รายการ

เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้ รับ*x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน**

*1) กรณี จาหน่ า ยสิ น ทรัพย์ ให้ เปรี ยบเที ย บมูล ค่า รวมสิ่ งตอบแทนกับ มู ล ค่ า ตามบัญชี
(Book value) โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคานวณ
2) กรณี สิ่งตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ให้เปรี ยบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์
หรื อ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคานวณ
3) กรณีจาหน่ายเงินลงทุนจนทาให้สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม ให้คานวณ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยรวมเงิ นให้กู้ยืม ภาระค้าประกันและภาระผูกพันอื่นๆ ด้วย
**กรณี บริ ษัทจัดทางบการเงิ นรวม ให้ใช้ สิ นทรัพย์รวมของบริ ษัทตามงบการเงิ นรวม (ใช้
ข้อมูลตามงบการเงิ นงวดล่าสุด)
เกณฑ์ มู ล ค่ าหุ้ นทุ น ที่
จานวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
อ อ ก เ พื่ อ ช า ร ะ ค่ า
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วของบริษัท**
สินทรัพย์
**ไม่รวมหุ้นทุนทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์

[(40,000,000 *
100) /
532,981,333]
=
7.50

N/A

การคานวณขนาดของรายการ 6 เดือนย้ อนหลัง
เกณฑ์ การคานวณขนาดรายการ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์

28 มกราคม 2563
2.38
N/A
2.31
N/A

ขนาดรายการ
25 กุมภาพันธ์
2563
N/A
N/A
7.50
N/A

รวม
2.38
N/A
9.81
N/A

3.3. วัตถุประสงค์ ในการเข้ าทารายการ
เป็ นการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของบริ ษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้ างรายได้ ให้ กับบริ ษัท โดย
ธุรกิจที่บริษัทเข้ าลงทุนหรื อเข้ าทารายการเป็ นธุรกิจในการให้ บริ การสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ ณ จุด
ขาย ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตอีกมาก
3.4 รายละเอียดของการเข้ าทารายการมีดังต่ อไปนี ้
รายการ
ระยะเวลาดาเนินการ
3.4.1. เข้ าลงนามในข้ อตกลงในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
3.4.2. ดาเนินการลงนามในการโอนมอบสิทธิในสินทรัพย์ อุปกรณ์ และ สิทธิบตั ร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ต่างๆ
3.4.3. ดาเนินการลงนามในการว่าจ้ างบริ หารกับผู้ดูแลโครงการหลักจานวน 3 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ท่าน
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3.4.4. ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดาเนินธุรกิจโฆษณาระหว่างบริ ษัท
กับ คู่ค้ า (ตามสัญ ญาเดิ มของ NEXT) โดยสัญ ญาที่ ลงนามต้ องมีมูลค่า
ตั ้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ ้นไปของมูลค่ารวมของสัญญาทังหมด
้
(6 ฉบับ)
3.4.5. ชาระเงินทัง้ หมดจานวนไม่เกิน 40,000,000 บาท ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)
ให้ แก่ NEXT ภายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื ้อขายทรัพย์ สิน ทัง้ นี ้
บริ ษัทมีสิทธิหกั เงินเป็ นจานวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาตาม
ข้ อ 3.4.4 ที่ยงั ดาเนินการไม่แล้ วเสร็จได้

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่ อ การด าเนิ น การตาม
เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นเสร็ จ สิ น้
และช าระเงิ น ส่ ว นที่ หั ก ไว้
ภายใน 60 วัน นับ จากวัน ที่
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาตาม
ข้ อ 3.4.4 ที่ยังดาเนินการไม่
แล้ วเสร็จ.
*หมายเหตุ NEXT ต้ องดาเนินการให้ บริ ษัทเข้ าทาสัญญาตามข้ อ 3.4.4 ให้ ครบทัง้ 6 ฉบับภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ มิฉะนัน้ NEXT ตกลงลดราคาซื ้อขายเป็ นจานวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาตาม
ข้ อ 3.4.4 ที่ดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ
4. จานวนเงินและรายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่อี อกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
จานวนเงินที่ลงทุนครัง้ นีเ้ ป็ นจานวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยบริ ษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์
เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มา
5.1. สัญญาเกี่ยวกับสิทธิในการโฆษณาที่ NEXT ยังคงดาเนินการอยู่
5.1.1. สัญญาบริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“BIG C”) ผ่าน บริ ษัท แอคมีเดีย (ไทยแลนด์) จากัด
(“ACTMEDIA”)
รายละเอียดสัญญา
คู่สญ
ั ญา
: BIG C ผ่าน ACTMEDIA
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564 (สิทธิเป็ นของบริษัทในวันที่
การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์)
วัตถุประสงค์
: เพื่อให้ ความร่ วมมือระหว่างกันในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา
กระจายเสียงภายในร้ านค้ าของ BIG C โดยขอบเขตของความ
ร่ ว มมื อ อ้ างอิ ง ตามรายละเอี ย ดในสั ญ ญาบริ ห ารจั ด การสื่ อ
โฆษณาที่จัดทาขึน้ ระหว่าง ACTMEDIA และ BIG C เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2562
สิทธิและหน้ าที่ของ ACTMEDIA : ACTMEDIA จะแต่งตั ้งบริ ษัท ให้ เป็ นผู้บริ หารจัดการสื่อรายการ
วิทยุภายในร้ านค้ าของ BIG C และจะร่ วมมือกับ BIG C ในการ
ดาเนินงานการให้ บริ ษัทสามารถเผยแพร่ สื่อรายการวิทยุภายใน
ร้ านค้ าของ BIG C
ACTMEDIA จะเป็ นผู้แทนขายสื่อโฆษณาของ ACTMEDIA ให้ กบั
ลูก ค้ า ของบริ ษั ท ในรายที่ มิ ใ ช่ ลูก ค้ า ของ ACTMEDIA ทัง้ นี ไ้ ม่
รวมถึงตัวแทนสื่อ (Media Agency)
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รายละเอียดสัญญา
สิทธิและหน้ าที่ของบริษัท

: บริ ษัทเป็ นผู้บริ หารจัดการจัดหาบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับดาเนินงาน
และการซ่อมบารุงอุปกรณ์ในการเผยแพร่ สื่อรายการวิทยุภายใน
ร้ านค้ า โดยจะต้ องส่งสื่อโฆษณาให้ กับ ACTMEDIA เพื่อให้ BIG
C อนุมัติก่อนเผยแพร่ และจัดส่งรายงานการขายในแต่ละเดือน
ให้ กบั ACTMEDIA
สิ ท ธิ ใ นการโฆษณาสิ น ค้ า และ : บริ ษัทจะจัดสรรเวลาออกอากาศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10.00 ของ
บริ การของคู่สัญญา และการใช้
เวลาออกอากาศทัง้ หมดให้ กับ ACTMEDIA เพื่อนาไปเสนอขาย
บริการผลิตสื่อ
ต่อลูกค้ า
- BIG C มีสิทธิโฆษณา 5 นาที / ชัว่ โมงโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย
- BIG C มีสิทธิใช้ บริ การผลิตสื่อโฆษณาของบริ ษัท ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที / เดือน โดยไม่มีค่าใช้ จ่าย
5.1.2. สัญญากับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“CP All”)
รายละเอียดสัญญา
คู่สญ
ั ญา
: CP All
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2564 (สิทธิเป็ นของบริษัทในวันที่
การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์)
วัตถุประสงค์
: เพื่ อ ติ ด ตัง้ ลาโพงและอุป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เผยแพร่ ร ายการ
โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ Audio
Program ภายในร้ าน 7-Eleven
ร้ านค้ าที่ติดตั ้ง
: ร้ าน 7-Eleven ในกรุ ง เทพ และต่ า งจังหวัด จ านวนรวม 2,000
สาขา
สิทธิและหน้ าที่ของบริ ษัทใน การ : บริ ษัท มีสิทธิในการบริ หารจัดการสื่อโฆษณาทังหมด
้
โดยลาโพง
บริหารจัดการสื่อโฆษณา
และ อุ ป กรณ์ ถื อ เป็ น กรรมสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท มี ห น้ า ที่
บ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ และต้ อ ง
ดาเนินการซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่กาหนดเมื่อได้ รับแจ้ งจาก
ร้ านค้ า บริ ษัทจะต้ องรายงานผลการขายตามรูปแบบและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
การติดตั ้งเพิ่มเติม
: บริ ษัทสามารถติดตัง้ ลาโพง ณ ร้ านสาขาของ 7-Eleven เพิ่มเติม
ได้ อีก 2,000 สาขา โดยจ่ายชาระค่าสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
สิ ท ธิ ใ นการโฆษณาสิ น ค้ า และ : CP All มี สิ ท ธิ โ ฆษณาสิ น ค้ า และโปรโมชั่น เป็ น ระยะเวลา 20
บริการของคู่สญ
ั ญา
วินาที / 1 ช่วง โดยไม่มีค่าใช้ จ่าย
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5.1.3. สัญญากับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จากัด (“Tops”)
รายละเอียดสัญญา
คู่สญ
ั ญา
: Tops
ระยะเวลาของสัญญา
: 15 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2565 (สัญญาแยกเป็ นราย
ปี )
วัตถุประสงค์
: เพื่อให้ บริ ษัทมีสิทธิในการบริ หารธุรกิจ บริ หารสื่อประเภทออดิโอ
โปรแกรมสมาร์ ทเรดิโอ และ / หรื อ ซีดี ภายในร้ านค้ าในส่วนของ
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตไม่รวมร้ านค้ าเช่า ศูนย์อาหาร และ Super Our
แต่เพียงผู้เดียว โดยผ่านสัญญาณอินเตอร์ เน็ตหรื อ 3G และ / หรื อ
ซีดี
ร้ านค้ าที่ติดตั ้ง
: Tops Daily, Central Food Hall, Tops Market, Top Super
Store, Tops ซุปเปอร์ ค้ ุม ตามจานวนที่ระบุบในสัญญารวมถึ ง
สาขาที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต
สิทธิและหน้ าที่ของบริ ษัทในการ : บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจัด การสื่ อ โฆษณาประเภทออดิ โอ
บริหารจัดการสื่อโฆษณา
โปรแกรมสมาร์ ทเรดิโอและ / หรื อซีดีแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้ เนื ้อหา
สื่อโฆษณารู ปแบบเดียวกันสาหรั บร้ านค้ าแต่ละรู ปแบบ (Store
Format)
บริ ษั ท จะต้ องรายงานผลการขายตามรู ป แบบและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
สิ ท ธิ ใ นการโฆษณาสิ น ค้ า และ : Tops มีสิทธิโฆษณา 1 นาที / ชั่วโมง โดยแต่ละสปอทโฆษณามี
บริการของคู่สญ
ั ญา
ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
5.1.4. สัญญากับบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“MAKRO”)
รายละเอียดสัญญา
คู่สญ
ั ญา
: MAKRO
ระยะเวลาของสัญญา
: 15 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์
: เพื่ อ ให้ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ด าเนิ น การโปรแกรมการกระจายเสี ย ง
ออกอากาศ และ การออกอากาศรู ปแบบรายการเพลงและหรื อ
รู ป แบบตามที่ คู่ สัญ ญาทั ง้ สอง ฝ่ ายเห็ น ชอบร่ ว มกั น ภายใน
ร้ านค้ าของ MAKRO โดยใช้ สัญญาณ อินเตอร์ เน็ต / 3G และ /
หรื อ ซีดี
ร้ านค้ าที่ติดตั ้ง
: ร้ านค้ า ทุ ก รู ป แบบ (Format) ของ MAKRO (MAKRO Cash &
Carry, MAKRO Food Service แ ล ะ MAKRO Small Food
Service) ตามจ านวนที่ ร ะบุ ใ นสัญ ญาและที่ อ าจมี ใ นอนาคต
ภายใต้ กาหนดระยะเวลา ของสัญญา
สิทธิและหน้ าที่ของบริษัท ใน การ : บริ ษั ท มี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในการบริ ห ารจัด การสื่ อ โฆษณา
บริหารจัดการสื่อโฆษณา
ประเภท โปรแกรมการกระจายเสี ย งออกอากาศ และการ
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รายละเอียดสัญญา
ออกอากาศรู ป แบบรายการเพลงและ / หรื อ รู ป แบบตามที่
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายเห็นชอบร่ วมกัน โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
เครื่ องเสียงและอุปกรณ์ บริ ษัท รับผิดชอบเนื ้อหาของสื่อโฆษณา
แต่เพียงผู้เดียว โดยใช้ เนื ้อหาสื่อ โฆษณารูปแบบเดียวกันสาหรับ
ร้ านค้ าแต่ละรู ปแบบ (Store Format) บริ ษัทจะต้ องรายงานผล
การขายตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่ กาหนด
สิ ท ธิ ใ นการโฆษณาสิ น ค้ า และ : MAKRO มีสิทธิโฆษณา 1 นาที / ชัว่ โมง โดยแต่ละสปอตโฆษณา
บริการของคู่สญ
ั ญา
มีความยาว ไม่เกิน 30 วินาที โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
5.1.5. สัญญากับบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จากัด (“MaxValu”)
รายละเอียดสัญญา
คู่สญ
ั ญา
: MaxValu
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์
: เพื่อให้ บริ ษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริ หารธุรกิจบริ หารสื่อ
โฆษณา ประเภทออดิโอโปรแกรมในรูปแบบสื่อโฆษณาเสียงแบบ
ซีดี (CD)
ร้ านค้ าที่ติดตั ้ง
: MaxValu และ MaxValu Tanjai ทัว่ ประเทศ
สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องบริ ษั ท ใน : บริ ษั ท มี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เดี ย วในการบริ ห าiจัด การสื่ อ โฆษณา
การบริหารจัดการสื่อโฆษณา
ประเภทออดิ โ อ โปรแกรมในรู ป แบบ ซี ดี (CD) ส าหรั บ ร้ าน
MaxValu และรู ปแบบ Radio Plus สาหรั บร้ าน MaxValu Tanjai
บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์เครื่ องเสียงที่ติดตั ้งในร้ านค้ า และ
เนือ้ หาของสื่อโฆษณา โดยใช้ เนื อ้ หาสื่อโฆษณารู ปแบบเดียวกัน
ส าหรั บ ร้ านค้ าแต่ ล ะรู ป แบบ (Store Format) บริ ษั ท จะต้ อง
รายงานผลการขายตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กาหนด
สิ ท ธิ ใ นการโฆษณาสิ น ค้ า และ : บริ ษั ท จะต้ อ งจั ด สรรเวลาในสื่ อ โฆษณาออดิ โ อโปรแกรมให้
บริการของคู่สญ
ั ญา
MaxValu 2 ช่วงของส่วนแบ่งเวลา (Timeshare) ต่อเดือน โดยร้ าน
MaxValu แต่ละช่วงของส่วนแบ่งเวลาเท่ากับ 3 นาที รวมทังสิ
้ ้น 6
สปอตโฆษณา ร้ าน MaxValu Tanjai แต่ละช่วงของส่วนแบ่งเวลา
เท่ า กับ 2 สปอตโฆษณาโดยความยาวของหนึ่ง สปอตโฆษณา
เท่ากับ 10 วินาที
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5.1.6. บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ ท จากัด (“Family Mart”)
รายละเอียดสัญญา
คู่สญ
ั ญา
: Family Mart
ระยะเวลาของสัญญา
: อยู่ระหว่างเจรจาเฉพาะส่วนระยะเวลาของสัญญา
วัตถุประสงค์
: เพื่อตกลงร่ วมกันในการปรับปรุงระบบการออกอากาศสื่อวิทยุใน
ร้ าน Family Mart จากระบบ USB เป็ นระบบ CD
ร้ านค้ าที่ติดตั ้ง
: ร้ าน Family Mart ทัว่ ประเทศ
สิทธิและหน้ าที่ของ Family Mart : Family Mart เป็ น ผู้ค วบคุม การออกอากาศสื่ อ วิ ท ยุ ภายในร้ าน
Family Mart โดย Family Mart เป็ นผู้ จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ บ รรจุ
ข้ อมูลใน CD ให้ บริษัทเพื่อบรรจุข้อมูล
สิทธิและหน้ าที่ของบริษัท
: บริ ษัทเป็ นผู้รับสิทธิในการหาลูกค้ าสื่อโฆษณา มีหน้ าที่รับผิ ดชอบ
เนือ้ หาโฆษณา และจัดซื ้ออุปกรณ์ บรรจุเนือ้ หาสื่อโฆษณาลงใน
อุปกรณ์ บรรจุข้อมูล CD และบรรจุเนือ้ หาโฆษณาลงในอุปกรณ์
บรรจุข้อมูล CD ให้ แก่ Family Mart

หน้ า 8

5.2. รายการสินทรัพย์ อ่นื ใด ที่ผูกพันการให้ บริษทั สื่อโฆษณาตามสัญญา

รายการสินทรัพย์
Tools for Project
Software and Licensing
Smart Radio - Tops
Streaming Radio - Big C
Radio Plus - 7-Eleven Project
Radio Project
Radio Plus - Mini Big C Project
Radio Plus - Family Mart Project
Project Other Equipments
Office Equipment - Computer
CD System Radio - Max Value
Tools for Project - Toyota
รวมสินทรัพย์

นโยบาย
จานวน
มูลค่ ารวมที่
การตัดค่ า
รายการ
ได้ มา
เสื่อม
25
29
2
12
62
32
5
3
10
67
1
1
249

20.00
429,370.37
20.00
864,706.24
20.00
16,400.00
20.00
70,780.38
20.00 36,403,320.70
20.00 6,211,770.10
20.00 1,522,415.53
20.00 1,406,315.00
20.00
887,674.14
20.00 2,339,772.11
20.00
524,985.00
20.00
4,065.42
50,681,574.99

ช่ วงราคาที่ได้ มา
(ต่าสุด - สูงสุด)
1,886.00 212,934.58
1,406.62 213,000.00
8,200.00
8,200.00
3,364.49
6,291.59
320.00 8,759,280.00
5,750.00 1,653,167.24
3,750.00 850,500.00
1,080.00 881,000.00
900.00 676,430.04
1,050.00 437,000.00
524,985.00 524,985.00
4,065.42
4,065.42
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ค่ าเสื่อมสะสม มูลค่ าต้ นทุน
มูลค่ าต้ นทุน ค่ าเสื่อมราคาที่
จนถึงปั จจุบนั หลังหักค่ าเสื่อม
สุดท้ ายของรอบ หักในรอบบัญชี
(สิน้ สุด ณ 31
สะสม
บัญชีก่อน
นี ้
ธันวาคม 2562) (Book Value)
142,967.15
7,288.65
293,691.87
135,678.50
169,991.24
11,668.48
706,383.48
158,322.76
10,374.22
278.38
6,304.16
10,095.84
36,550.90
1,201.49
35,430.97
35,349.41
8,956,476.06
617,891.39 28,064,736.03 8,338,584.67
32.00
0.00 6,211,738.10
32.00
563,414.23
25,837.09
984,838.39
537,577.14
250,611.33
23,862.60 1,179,566.27
226,748.73
8,917.95
175.68
878,931.87
8,742.27
471,583.02
19,623.79 1,887,812.88
451,959.23
217,642.23
8,912.65
316,255.42
208,729.58
1,084.99
69.00
3,049.43
1,015.99
10,829,645.32
716,809.20 40,568,738.87 10,112,836.12

5.3. มูลค่ าตามการประเมินของสัญญา
สัญญา
1. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
3. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จากัด
4. บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
5. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จากัด
6. บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ ท จากัด
รวม
5.4. ผู้ดูแลโครงการหลัก
ชื่อ นามสกุล
1. นายปรี ดิ์ธนัช โสรัต

อายุ
49 ปี

ช่ วงราคา (ล้ านบาท)
11.00 – 13.00
10.00 – 11.00
2.90 – 4.00
0.35 – 0.50
0.15 – 0.20
2.00 – 3.00
26.40 – 31.70

ปี พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั :
ปี พ.ศ. 2550 – 2554

2. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์ 44 ปี

3. นายจิรพงศ์ โรจนวาสี

43 ปี

:

ปี พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั :
ปี พ.ศ. 2552 – 2557

:

ปี พ.ศ. 2552 – 2554

:

ปี พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั :
ปี พ.ศ. 2550 - 2554
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:

ประวัติการทางาน
บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย จากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพาณิชย์
บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การพาณิชย์ – การ จั ด ก า ร
ลูกค้ าองค์กร
บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
รอ ง ก รรม ก ารผู้ จั ด การใหญ่ หน่ ว ยธุ ร กิ จ
ภาพยนตร์ (Film R Us)
บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
บริษัท อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย จากัด
รองกรรมการผู้จดั การ

6. มูลค่ ารวมสิ่งตอบแทน (ราคาที่เป็ นธรรมและความสมเหตุสมผลของมูลค่ าสินทรัพย์ หรือสิ่งตอบแทนดังกล่ าว
เงื่อนไขการชาระเงิน)
บริ ษัทจะทาการจ่ายค่าตอบแทนครัง้ นี ้ โดยการชาระเงิน จานวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ด้ วย
กระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนทังจ
้ านวน ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ (ยกเว้ นกรณีที่สญ
ั ญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดาเนิน
ธุรกิจโฆษณาที่ยงั ดาเนินการไม่แล้ วเสร็ จ ซึ่งบริ ษัทจะหักเงินไว้ หกั เงินเป็ นจานวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่
ดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ) โดยบริษัทคาดว่าจะเข้ าทารายการได้ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ภายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนของ
สัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สิน) หลังจากที่ได้ รับการอนุมัติการเข้ าทารายการจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ดี การเข้ าทารายการดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าเดือนมีนาคม 2563
7. เกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการก าหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทนของการเข้ าลงทุนในครั ง้ นี บ้ ริ ษัทได้ กาหนดเกณฑ์ ในการพิ จารณามูลค่า
ผลตอบแทนจากการลงทุนด้ วยวิธีประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนด้ วยการคานวณอัตราผลตอบแทนภายใน หรื อ IRR ซึง่ เท่ากับ
ร้ อยละ 137.67 และมีระยะเวลาคืนทุน หรื อ Payback Period 2 ปี ซึง่ มีความคุ้มค่ามากกว่ากระแสเงินสดที่บริษัทต้ องจ่าย
ในการตอบแทนการได้ มาซึง่ สิทธิในสัญญาทัง้ 6 ฉบับ
8. ผลประโยชน์ ท่คี าดว่ าบริษัทจะได้ รับ
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เป็ นการเข้ าร่ วมธุรกิจกับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้ องกัน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้ างรายได้
และผลกาไรที่แน่นอนให้ แก่บริ ษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท อีกทังเป็
้ นการขยายขอบเขตงานให้
ครอบคลุมการบริการได้ อย่างครบถ้ วนมากยิ่งขึ ้น
9. เงื่อนไขของการเข้ าทารายการ
9.1. เงื่อนไขบังคับก่ อน
การเข้ าทารายการจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินสาเร็จครบถ้ วน
สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันหรื อหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ ก่อนการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโดย
NEXT
9.1.1 การตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็จสิ ้น และไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็ นนัยสาคัญ
ต่อการเข้ าทารายการ
9.1.2 NEXT ดาเนินการให้ ผู้ดูแลโครงการหลักซึ่งเป็ นบุคคลที่บริ ษัทกาหนดเข้ าทาสัญญาว่าจ้ างบริ หารจัดการกับ
บริษัท โดยมีเนื ้อหาและระยะเวลาเป็ นไปตามที่บริษัทกาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 4 ปี
9.1.3 NEXT ดาเนินการให้ พนักงานที่บริ ษัทกาหนด เข้ าทาสัญญาจ้ างแรงงานกับบริ ษัท เพื่อให้ พนักงานดังกล่าว
ทางานเป็ นพนักงานของบริษัท ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
9.1.4 NEXT ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาที่เกี่ย วกับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่ อโฆษณา โดยมีมูลค่ารวม
อย่างน้ อยร้ อยละ 50.00 ของมูลค่าของสัญญาที่เกี่ ยวกับสิทธิ ในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาทัง้ 6 ฉบับ
รวมกัน
9.1.5 NEXT ดาเนินการให้ มีการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ในเทคโนโลยี ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการจดทะเบียนขอ
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ แก่บริษัท
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9.2. เงื่อนไขบังคับหลัง
9.2.1 NEXT ตกลงดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ฉบับที่ยงั ไม่
เสร็จสิ ้น ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
9.2.2 NEXT ตกลงรับประกันสภาพการใช้ งานทรัพย์สินที่ซื ้อขายเป็ นระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่การซื ้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
9.2.3 NEXT ตกลงที่จะดาเนินการต่อ ติดตาม และ/หรื อให้ ความร่วมมือแก่บริษัทจนกว่าการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง
จะเสร็ จสิ ้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การนาสัญญาอนุญาตให้ ใ ช้ สิทธิไปจดทะเบียนเมื่อคาขอจดสิทธิบตั ร
การประดิษฐ์ ได้ รับการจดทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว
9.3. การชาระราคาซือ้ ขาย
ในวันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนได้ รับการดาเนินการครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจะชาระราคาซื ้อขาย
ให้ แก่ NEXT ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ NEXT ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาได้ ไม่ครบ 6 ฉบับ ตามที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไข
บังคับก่อน NEXT ตกลงให้ บริ ษัทหักราคาซื ้อขายจานวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับ
สิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาที่ยงั ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่แล้ วเสร็ จ โดยบริ ษัทจะชาระราคาซื ้อ
ขายที่หกั ไว้ ให้ แก่ NEXT เป็ นรายสัญญาภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ NEXT ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญาฉบับ
นัน้ ๆ เสร็ จสิ ้น อย่างไรก็ดี หาก NEXT ไม่สามารถดาเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาได้ ภายในระยะเวลาตามที่
กาหนด NEXT ตกลงลดราคาซื ้อขายเป็ นจานวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่ดาเนินการการเปลี่ยนแปลง
คู่สญ
ั ญาไม่แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กาหนด
10. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
บริ ษัทมีเงินสดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามมติประชุมสามัญประจาปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมีการใช้ เงินจาก
การเพิ่มทุนตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ งไว้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มาใช้ ในการจ่ายชาระผลตอบแทนให้ แก่ NEXT
ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้บริ ษัทขอเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริ ษัทได้ ยกเลิกการเข้ าซื ้อหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุนใน NEXT เพราะการดาเนินการ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนไม่อาจสาเร็จโดยผู้ขายนัน้ เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขายไม่สามารถดาเนินการให้ สาเร็จได้
คือผู้ขายไม่สามารถเจรจาปรั บโครงสร้ างหนี ้ของ NEXT ตามที่บริ ษัทกาหนดได้ อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมครัง้ นี ้ เป็ น
การเข้ าซื ้อทรัพย์สิน ดังนันภาระหนี
้
้ดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ เข้ าทารายการดังกล่าว ในการซื ้อสินทรัพย์จาก NEXT เนื่องจากธุรกิจมีเดียในปัจจุบนั
โดยเฉพาะสื่อนอกบ้ าน สื่อ ณ จุดขาย และ สื่อออนไลน์ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การซื ้อสิน ทรัพย์ดงั กล่าวจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์อย่างมากกับบริ ษัททังในแง่
้
ของรายได้ และการขยายธุรกิจอื่น ๆ ด้ านมีเดียในอนาคต ประกอบกับ บุคลากรที่มี
คุณภาพและประสบการณ์อนั ยาวนานของ NEXT จะมาช่วยให้ บริษัท เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง แข็งแรงและมัน่ คง
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12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความแห็นของคณะกรรมการบริ ษทั (ตามข้ อ 10) ข้ างต้ น
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทข้ างต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบและพิจารณาข้ อมูลของสารสนเทศที่ เปิ ดเผยในครั ง้ นีว้ ่ามีความถูกต้ องและมีความ
น่าเชื่อถือในสาระสาคัญ ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผย รวมทังข้
้ อมูลต่างๆ ได้ ผ่านการพิ จารณาอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2 / 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานที่เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ในการเชิญ
ชวนหรื อเป็ นคาเสนอเพื่อให้ มีการได้ มาหรื อจองซื ้อหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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