
 

 

 

ที ่VGIGM.CSC.SET.19.07 26 มนีาคม 2562 

เรื่อง การเข้าลงทนุในบริษัท แพลน บ ีมเีดีย จ ากัด (มหาชน)  

เรยีน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของ ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มเีดีย จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2562 ในวันท่ี 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติ
อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“PLANB”) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของ PLANB จ านวน 352,960,736 หุ้น และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
จ านวน 4 ราย ได้แก่ (1) บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากัด, (2) บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย  
อินเวสเม้นท์ จ ากัด1, (3) ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และ (4) พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค2 
(รวมเรียกว่า "ผู้ขาย") จ านวน 368,843,969 หุ้น รวมเป็นหุ้นของ PLANB ท่ีจะได้มาท้ังหมดจ านวน 
721,804,705 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.59 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือการท ารายการในครั้งนี ้ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท 
คิดเปน็มลูค่ารวมท้ังสิน้ 4,619,550,112 บาท  

อนึ่ง การเข้าท ารายการของบริษัทฯ ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ี 
เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ”)  
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 22.13 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การ
ค านวณท่ีให้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุด โดยเมื่อค านวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมาก่อนวันท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวม
เท่ากับร้อยละ 27.89   

ดังนั้น การเข้าท ารายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ กล่าวคือ เปน็รายการท่ีมมีลูค่าเท่ากับร้อยละ 15.0 หรือสงูกว่าแต่ต่ากว่ารอ้ยละ 
50.0 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันท่ี
เปดิเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามท่ีประกาศเรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนด  

 

 

                                                           
1 บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากัด และบริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากัด เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดต้ัง
ในฮอ่งกง โดยมนีายปรนิทร ์โลจนะโกสินทร ์ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนรอ้ยละ 100 
2 พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบเีค (“Emtek”) เป็นบรษัิทท่ีจดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลักทรพัย์ของประเทศอินโดนีเซยี โดย
ผู้ถือหุ้นรายใหญข่อง Emtek ไมใ่ชบุ่คคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบรษัิทฯ 



 

 

ท้ังนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและหุ้นเดิมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันท่ี 27 
มีนาคม 2562 โดยรายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนใน PLANB ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มเีดีย จ ากัด (มหาชน) (สิง่ท่ีสง่มาด้วย) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

           บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มเีดีย จ ากัด (มหาชน) 
  

 
 

 

   
(นายมารุต อรรถไกวัลวที)  (นายชาน คิน ตัค) 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 



สารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรพัย์ของ 
บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ครั้งท่ี 4/2562 
เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
(“PLANB”) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB จ านวน 352,960,736 หุ้น และการซื้อหุ้นเดิม
ของ PLANB จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. (รวมเรียกว่า "ผู้ขาย") จ านวน 
368,843,969 หุ้น รวมเป็นหุ้นของ PLANB ท่ีจะได้มาท้ังหมดจ านวน 721,804,705 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 18.59 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุเพื่อการท ารายการในครั้งนี้) ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท คิดเปน็มลูค่ารวมท้ังสิน้ 4,619,550,112 บาท  

ท้ังนี้ การเข้าท ารายการของบริษัทฯ ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 22.13 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์การค านวณท่ีให้ผลลัพธ์ขนาดรายการ
สูงสุด โดยเมื่อค านวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  
ก่อนวันท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 27.89  

ดังนั้น การเข้าท ารายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ กล่าวคือ เป็นรายการท่ีมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.0 หรือสูงกว่าแต่ต่ากว่า
ร้อยละ 50.0 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเก่ียวกับรายการประเภทท่ี 2 ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 
วันนับแต่วันท่ีเปดิเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามท่ีประกาศเรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนด 

รายละเอียดของสารสนเทศและข้อมลูเก่ียวกับการท ารายการข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

เมื่ อวันท่ี 26 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้ อหุ้นเพ่ิมทุนกับ PLANB  
(ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์) และสัญญาซื้อขายหุ้นเดิมกับนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และดร. พินิจสรณ์ 
ลือชัยขจรพันธ์ (ในฐานะผู้ขาย) ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ
ของ PLANB และการซื้อขายหุ้นเดิมภายใต้สญัญาดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบงัคับก่อนท้ังหมด
ตามท่ีระบุในสัญญาดังกล่าวส าเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ 
บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและหุ้นเดิมจะเสร็จสมบูรณภ์ายในวันท่ี 27 มนีาคม 2562 

2. ผู้ทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กับบรษัิทฯ  

ผู้จองซื้อ / ผู้ซื้อ : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มเีดีย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ อ อกห ลั กทรัพย์  / 
ผู้ขาย 

: 1) กรณีหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ได้แก่ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) 

2) กรณหีุ้นเดิม ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัท แพลน บ ีอินเวสเมน้ท์ โฮลด้ิง จ ากัด(1) 

(2) บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มเีดีย อินเวสเมน้ท์ จ ากัด(1) 

(3) ดร. พินิจสรณ ์ลือชัยขจรพันธ์ 

(4) พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบเีค (“Emtek”)(2) 



 

 

2 
 

หมายเหต:ุ  

(1)  บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากัด และบริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย  
อินเวสเม้นท์ จ ากัด เป็นบริษัทซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในฮ่องกง โดยมีนาย 
ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 

(2) Emtek เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย 
โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Emtek ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ : ผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ขายทุกรายมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) แต่
อย่างใด 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นของ PLANB ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี
ลักษณะรายการ ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่บริษัทฯ ใน
รูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ า กัด (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 352,960,736 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB (ภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือการท ารายการในครั้งนี้) ในราคาหุ้นละ 6.40 
บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 2,258,948,710.40 บาท ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนซึ่ง
เปน็สญัญาแบบมเีง่ือนไขบงัคับก่อน  

(2) บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขายผ่านกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) 
(ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางด้านล่าง) คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 9.50 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพื่อ
การท ารายการในครั้ งนี้ )  ในราคาหุ้นละ  6.40 บาท รวมเป็นจ านวนเ งิน ท้ังสิ้น 
2,360,601,401.60 บาท ตามสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน 
ท้ังนี้ การซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จะเกิดขึ้นภายหลังธุรกรรมการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของ PLANB เสร็จสมบูรณแ์ล้วเท่านั้น 
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ชื่อผู้ขาย จ านวนหุน้ทีข่าย 
(หุน้) 

คิดเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 

(ภายหลังการ
ออกและเสนอ
ขายหุน้สามัญ
เพิ่มทนุเพื่อท า
รายการในครั้งนี)้ 

1) ดร. พินิจสรณ ์ลือชัยขจรพันธ์ 115,271,379 2.97 

2) บริษัท แพลน บ ีอินเวสเมน้ท์ โฮลด้ิง 
จ ากัด 

182,742,964 4.71 

3) บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมน้ท์ 
จ ากัด 

12,591,104 0.32 

4) Emtek 58,238,522 1.50 

รวม 368,843,969 9.50 

โดยภายหลังจากท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการดังกล่าวท้ังหมดแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน PLANB 
ท้ังหมดจ านวน 721,804,705 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.59 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ 
PLANB (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือการท ารายการในครั้งนี้)  

ท้ังนี้ ข้อตกลงเก่ียวกับเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนและสัญญา 
ซื้อขายหุ้นมดัีงนี้ 

1. เง่ือนไขบังคับก่อนทีส่ าคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุน้ 

(ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PLANB อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของ PLANB ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ให้แก่บริษัทฯ  

(ข) PLANB ได้ยื่นค าขออนุญาตการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

(ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
PLANB 

(ง) ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัท PLANB  ณ วันท่ีลงนามในสัญญาและวันท่ีมีการซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ ์

2. เง่ือนไขบังคับก่อนทีส่ าคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุน้ 

(ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุภายใต้สญัญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ ์

(ข) ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมติัการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขาย  
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(ค) ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัท PLANB ณ วันท่ีลงนามในสัญญาและวันท่ีมีการซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าท าสัญญาความร่วมทางธุรกิจ (Business Collaboration Agreement) 
กับ PLANB ซึ่งสญัญาดังกล่าวได้ก าหนดกรอบความร่วมมอืระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB ในการด าเนินธุรกิจ
สื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัท้ังท่ีมอียู่ ณ ปจัจุบนัและท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมสีาระส าคัญโดยรวมดังนี้ 

(1) บริษัทฯ และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อน าความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในธุรกิจสื่อ
โฆษณา และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีแต่ละบริษัทมีความช านาญมาร่วมกันพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่อาศัยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นย าและสามารถวัดผลได้
อย่างชัดเจน 

(2) บริษัทฯ และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรสื่อโฆษณา
ร่วมกัน (Joint Sourcing) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันยังจะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economies of scale) ท่ีดีขึ้นและช่วยลดต้นทนุท่ีซ้าซ้อนระหว่างกันได้ 

(3) บริษัทฯ และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อด าเนินการทางการตลาดร่วมกัน เช่น การ 
Cross-Selling สื่ อโฆษณาให้แก่ลูกค้า  และ/หรือการซื้ อขายสื่ อโฆษณาระหว่างกัน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ และ PLANB อาจร่วมน าเสนอสื่อโฆษณาภายใต้แพคเกจการขาย
ร่วมกัน เพื่อน าเสนอสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหลากหลายและครบวงจร
ยิ่งขึ้น 

ท้ังนี้ สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจนี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากท่ีการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของ PLANB ตามสญัญาจองซื้อหุ้นเสรจ็สิน้แล้วเท่านั้น โดยความร่วมมอืทางธุรกิจของบริษัทฯ และ PLANB 
ดังกล่าว จะไม่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของบริษัทฯ และ PLANB ในการประกอบธุรกิจท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน 
รวมถึงไม่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของบริษัทฯ และ PLANB ในการมอบโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจปัจจุบนัให้แก่
บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือ PLANB (แล้วแต่กรณ)ี 

3.2 ขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการดังกล่าวใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด 
เก้าเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
ส าหรับปสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของ PLANB มรีายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การค านวณ  วิธกีารค านวณ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ท่ีมีตัวตน
สทุธิ 

= (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ PLANB (1) x สัดส่วนท่ีได้มา) x 100 
/ มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ(2) 

 = (3,462.19 ล้านบาท x ร้อยละ 18.59) x 100 / 11,115.27 
ล้านบาท 

 = ร้อยละ 5.79  

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ = ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของ PLANB x สัดส่วนท่ีได้มา x 
100 / ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 = (736.39 ล้านบาท x ร้อยละ 18.59) x 100 / 1,260.15 ล้านบาท 
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 = ร้อยละ 10.86 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน = 
 

มูลค่าสิ่งตอบแทน x 100 / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ 

 = 4,619.55 ล้านบาท x 100 / 20,875.00 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 22.13 

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ ท่ีบริษัท
ออกให้ 

= ไมน่ ามาค านวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่กีารออกหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบยีนเพ่ือเปน็สิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา 

หมายเหตุ: 

(1) มูลค่าของสินทรัพย์และมูลค่าตามบัญชีของ PLANB อ้างอิงจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรับปรุงด้วย
รายการประกาศจ่ายเงินปันผลของ PLANB รวม 321.19 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีภายหลังการประกาศจ่ายปันผลเท่ากับ 
3,462.19 ล้านบาท  

(2) มูลค่าของสินทรัพย์และมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ปรับปรุงด้วยรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ รวม 342.27 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีภายหลังการจ่าย 
ปันผลเท่ากับ 11,115.27 ล้านบาท  

จากการค านวณข้างต้น ขนาดรายการท่ีค านวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้มูลค่า
สงูสดุ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 22.13 โดยเมื่อค านวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 
เดือนท่ีผ่านมา ก่อนวันท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 27.89 

บริษัทฯ จึงใช้ผลการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นเกณฑ์การ 
วัดขนาดของรายการ ดังนั้น การเข้าท ารายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตาม
ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ กล่าวคือ เป็นรายการท่ีมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.0 หรือสูงกว่า แต่
ต่ากว่าร้อยละ 50.0 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเก่ียวกับ
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในการเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเก่ียวกับรายการและการจัดส่งหนังสือแจ้ง 
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องมสีารสนเทศอย่างน้อยตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศเรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ  

4. รายละเอยีดของสินทรพัย์ทีไ่ด้มา 

สนิทรัพย์ท่ีจะได้มา : หุ้นสามญัของ PLANB มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

จ านวนสนิทรัพย์ท่ีจะได้มา 
และสดัสว่นของหุ้นท่ีถือหลัง
การซื้อ 

: 
 

1) จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาก PLANB จ านวน 
352,960,736 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB (ภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือการท า
รายการในครั้งนี้) 

2) จากการซื้ อหุ้น เดิมของ PLANB จากผู้ขาย  จ านวน 
368,843,969 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.50 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB (ภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือการท า
รายการในครั้งนี้) 

ท้ังนี้ หุ้นสามัญของ PLANB ท่ีบริษัทฯ จะได้รับท้ังหมดรวม
เป็นจ านวนท้ังสิ้น 721,804,705 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
18.59 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ PLANB 
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(ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพื่อการ
ท ารายการในครั้งนี้) 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของ PLANB  

ชื่อบริษัท : บริษัท แพลน บ ีมเีดีย จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : PLANB ประกอบธุรกิจให้บรกิาร และผลิตสื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่อาศยั ซึ่งแบง่ออกเปน็ 7 ธุรกิจหลักดังนี้  
(1)  สื่อโฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit Media) 

โดยเน้นสื่อโฆษณาภายนอก และภายในรถโดยสาร
ประจ าทางปรับอากาศ  

(2)  สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Static Media)  
(3)  สื่อโฆษณาดิจิทัล (Dynamic Media)  
(4)  สื่อโฆษณาภายในหา้งสรรพสนิค้า (Mall Media)  
(5)  สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มารเ์ก็ต (In-Store Media)  
(6)  สื่อโฆษณาภายในสนามบนิ (Airport Media) และ  
(7)  สื่อโฆษณาออนไลน ์(Online Media) 

 

เลขทะเบยีนนิติบุคคล : 0107556000507 

ทนุจดทะเบยีน (ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2561) 

: 458,848,957.40 บาท 

ทนุช าระแล้ว (ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2561) 

: 352,960,736.50 บาท 

ท่ีต้ังส านกังานใหญ ่ : เลขท่ี 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสีแ่ยกมหานาค เขต
ดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 

เว็บไซต์ : www.planbmedia.co.th 
 

http://www.planbmedia.co.th/
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โครงสรา้งกลุ่มบรษัิท 

 

JKJ Media Services Inc. 
(ฟิลิปปินส์) 

30% 

บริษัท แพลนบี (มาเลเซีย)  
เอสดีเอ็น บีเอชดี (มาเลเซีย) 

90% 

บริษัท แซงจร่ีู บิลบอร์ด  
เอสดีเอ็น บีเอชดี 
(มาเลเซีย) 40% 

บริษัท ปัญญาทิพย์  
แพลน บี มีเดีย ลาว จ ากดั 

 (ลาว) 50% 
 

PT Estha Yudha 
Ekatama (อินโดนีเซีย) 

10% 

MJS Trading Inc. 
(ฟิลิปปินส์) 

30% 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เวอริซายน์ 
จ ากดั 
100% 

บริษัท มาสเตอร์ 
สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์จ ากดั 

100% 

บริษัท แอด คู
ซีน จ ากดั 

100% 

บริษัท โกลิง้ค์ 
ออนไลน์ จ ากดั 

70% 

บริษัท เอสอาร์
พีบี มีเดีย จ ากดั 

45% 

บริษัท แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั 

20% 

บริษัท แม็กซ์วิว 
มีเดีย กรุ๊ป  จ ากดั 

85% 

บริษัท ดิจิทลั  
แฟคตอร่ี จ ากดั 

50% 

บริษัท ไบร์ท 
สกาย มีเดีย จ ากดั 

50% 

บริษัท ทริปเปิล้ 
เพลย ์จ ากดั 

100% 

บริษัท ไซน์ เวิร์ค 
มีเดีย จ ากดั 

50% 

บริษัท เมอร์ซี่ 
พลสั จ ากดั 

100% 
 

บริษัท ทนู่า แอด
เวอร์ไทซิ่ง จ ากดั 

100% 

บริษัท ดบับลิว.พี.
เอส มีเดีย จ ากดั 

50% 

บริษัท บีเอ็นเค 
โปรดกัชัน่ จ ากดั 

49.9% 

 

บริษัท แอทมอส 
สปอร์ตแล็บ จ ากดั 

36.9% 

บริษัท แพลนบี 
อีเลฟเวน่ จ ากดั 

100% 
 

บริษัท แอทมอส 
แอพพาเรล จ ากดั 

44.9% 

บริษัท เดอะวนั 
พลสั จ ากดั 

100% 
 

บริษัท 2000 พบัลิชช่ิง 
แอนด์ มีเดีย จ ากดั 

35% 
 

บริษัท บีเอ็นเค48 
ออฟฟิศ จ ากดั 

35% 

 

 

ต่างประเทศ 
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ล าดับ ชื่อบรษัิท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ทนุจด
ทะเบยีน 

สัดส่วน
การ 
ถือหุน้ 

(รอ้ยละ)
(1) 

1. บริษัท เวอรซิายน์ 
จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเป็นผู้ถือสัญญา
เช่าท่ีดินบริเวณเลียบทางด่วน ก่อนทางลงด่าน
พระราม 4 เพ่ือติดต้ังปา้ยโฆษณาประชาสมัพันธ์ 

126.0 ล้านบาท 100.0 

2. บริษัท แอด คซูีน จ ากัด ด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดย
เ ป็ น ผู้ ถื อ สิ ท ธิ สั ม ป ท า น ป้ า ย โ ฆ ษณ า
ประชาสมัพันธ์จากกรุงเทพมหานคร 

10.0 ล้านบาท 100.0 

3. บริษัท มาสเตอร์ 
สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
จ ากัด  

ด าเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา โดยเป็นผู้ถือ
สัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบ
ทางด่วน เอกมยั-รามอินทรา 

219.0 ล้านบาท 100.0 

4. บริษัท โกล้ิงค์ ออนไลน์ 
จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจสื่ อประเภทแอพพลิเคชั่นบน
โทรศั พ ท์ เ ค ล่ื อน ท่ี และ ใ ห้ บ ริ ก า ร แอพ 
CITYGLIDE เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถวาง
แผนการเดินทาง (Trip Plan) ส าหรับบริการ
ขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) เช่น 
รถประจ าทาง รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วน
บุคคลท่ีให้บริการสาธารณะ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 

5.0 ล้านบาท 70.0 

5. บริษัท เอสอาร์พีบ ี
มเีดีย จ ากัด  

ด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลภายนอก
ท่ีอยู่อาศยั 

20.0 ล้านบาท 45.0 

6. บริษัท แมก็ซ์วิว มเีดีย 
กรุ๊ป จ ากัด  

เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ด าเนิน
ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล และปา้ย
นิ่ ง ใ น เ มื อ ง ต่ า ง ๆ  ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ  เ ช่ น 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์
ธานี นนทบุรี ภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ 
และสมยุ 

100.0 ล้านบาท 85.0 

7. บริษัท เมอรซ์ี่ พลัส 
จ ากัด  

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ า สื่ อ โ ฆ ษ ณ า ใ น
ห้างสรรพสนิค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รบั
สิทธิในการบริหารจัดการพื้ นท่ีโฆษณาสื่ อ
ดิจิทัลในห้างสรรพสนิค้าบิก๊ซี 

3.0 ล้านบาท 100.0 

8. บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง 
แอนด์ มเีดีย จ ากัด  

ด า เนิน ธุ ร กิจสื่ อสิ่ ง พิม พ์  และพัฒนาสื่ อ
ออนไลน์บนอุปกรณส์ื่อสารเคล่ือนท่ี 

17.0 ล้านบาท 35.0 

9. บริษัท แพลน บ ีอีเลฟ
เว่น จ ากัด  

ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขาย และบริหาร
จัดการสิทธิประโยชน์ ท่ีได้มาจากสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยลีก 
จ ากัด 

1.0 ล้านบาท 100.0 

10.  บริษัท เดอะวันพลัส 
จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าสื่อโฆษณาผ่านจอภาพ LCD 
ท่ีติดต้ังใน 6 ท่าอากาศยานท่ัวประเทศ 

17.0 ล้านบาท 100.0 
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ล าดับ ชื่อบรษัิท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ทนุจด
ทะเบยีน 

สัดส่วน
การ 
ถือหุน้ 

(รอ้ยละ)
(1) 

11. JKJ Media Services 
Inc.  

ด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งโดย
ให้บริการป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาด
ใหญค่รอบคลมุท่ัวประเทศฟลิิปปนิส ์

40.0 ล้าน 
เปโซ

ฟลิิปปนิส ์

30.0 

12. MJS Trading Inc.  ด าเนินธุรกิจสื่ อโฆษณาประเภทภาพนิ่งใน
ฟลิิปปนิส ์

1.0 ล้าน 
เปโซ

ฟลิิปปนิส ์ 

30.30 

13. บริษัท แพลน บ ี
(มาเลเซีย) เอสดีเอ็น  
บเีอชด ี

ให้บริการสื่อโฆษณา 1.0 ล้าน 
ริงกิตมาเลเซยี 

90.0 

14. บริษัท ไบรท์ สกาย 
มเีดีย จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณา 
ณ  
ท่าอากาศยาน จ านวน 22 แห่งของบริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และกรมท่า
อากาศยาน 

25.0 ล้านบาท 50.0 

15. บริษัท ทริปเปิ้ ลเพลย์ 
จ ากัด 

ด า เนิน ธุรกิจให้ เช่ าสื่ อโฆษณาในบริ เวณ
สายพานล าเลียงสัมภาระผู้โดยสารท้ัง 22 
สายพานของท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 

31.0 ล้านบาท 100.0 

16. บริษัท ทนู่า แอดเวอร์
ไทซิ่ง จ ากัด  

ด าเนินธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณา
ภายในท่าอากาศยาน 28 แห่งของกรมท่า
อากาศยาน 

5.0 ล้านบาท 100.0 

17. PT Estha Yudha 
Ekatama 

ด า เนิน ธุร กิจสื่ อโฆษณาภายสนามบินใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

19.99 ล้าน 
รูเปยี  

10.0 

18. บริษัท ปญัญาทิพย์ แพ
ลน บ ีมเีดีย ลาว จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจสื่ อโฆษณาประเภทภาพนิ่งใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

23,206 ล้าน 
กีบลาว 

50.0 

19. บริษัท แซงจูรี่ 
บลิบอร์ด เอสดีเอ็น 
บเีอชด ี

ด า เนิน ธุร กิจสื่ อโฆษณาประเภทภาพนิ่ ง
ภายในประเทศมาเลเซีย 

1.0 ล้านรงิกิต
มาเลเซีย 

40.0 

20. บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.
มเีดีย จ ากัด 

ให้บริการสื่อโฆษณาบริเวณแท่นชาร์จไฟฟ้าใน
สนามบนิสวุรรณภูม ิ

43.0 ล้านบาท 50.0 

21. บริษัท บเีอ็นเค48 
ออฟฟศิ จ ากัด 

บริหารจัดการ พัฒนาสมาชิกวงบเีอ็นเค48 25.385  
ล้านบาท 

35.0 

22. บริษัท แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวิร์คส ์จ ากัด 

ผู้ได้รับสทิธิในการบริหารพื้นท่ีเชิงพาณชิย์ 254 ล้านบาท 20.0 



 

 

10 
 

ล าดับ ชื่อบรษัิท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ทนุจด
ทะเบยีน 

สัดส่วน
การ 
ถือหุน้ 

(รอ้ยละ)
(1) 

23. บริษัท บเีอ็นเค โปร
ดักชั่น จ ากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์โฆษณา, 
รับจัดอีเว้นท์ต่าง ๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุก
ประเภท 

14 ล้านบาท 49.9 

24. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ 
จ ากัด 

ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ 2 ล้านบาท 50.0 

25. บริษัท ไซนเ์วิร์ค มเีดีย 
จ ากัด 

ประกอบธุรกิจให้บริการสื่ อโฆษณาในท่า
อากาศยาน 

2 ล้านบาท 50.0 

26. บริษัท แอทมอส 
สปอร์ต แล็บ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจจัดหา น าเข้า จัดจ าหน่ายสินค้า
ประเภทกีฬาและแฟชั่น 

5 ล้านบาท 36.9 

27. บริษัท แอทมอส แอพ
พาเรล จ ากัด 

ประกอบธุรกิจจัดหา น าเข้า จัดจ าหน่ายสินค้า
ประเภทกีฬาและแฟชั่น 

5 ล้านบาท 44.9 

ทีม่า: ข้อมูลจาก PLANB และงบการเงินของ PLANB สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ: 
(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

คณะกรรมการบรษัิท 
รายชื่อคณะกรรมการบรษัิท ต าแหน่ง 

1. พล.ต.อ. สมชาย วาณชิเสน ี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. นายปรนิทร์ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ / ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร 

3. ดร. พินิจสรณ ์ลือชยัขจรพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 

4. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ  

5. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 

6. นายเอกภักด์ิ นริาพาธพงศพ์ร กรรมการ 

7. นางเพ็ญนภา ธนสารศลิป ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นางมลฤดี สขุพันธรชัต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่10 รายแรก ณ วันปดิสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสดุ (ณ วันท่ี 15 มนีาคม 2562) 

ผู้ถือหุน้รายใหญ ่ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของจ านวน
หุน้ท้ังหมด 

1. นายปรนิทร์ โลจนะโกสนิทร์ 1,004,068,100 28.45 

2. บริษัท แพลน บ ีอินเวสเมน้ท์ โฮลด้ิง จ ากัด 398,806,104 11.30 
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ผู้ถือหุน้รายใหญ ่ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของจ านวน
หุน้ท้ังหมด 

3. นายพินิจสรณ ์ลือชัยขจรพันธ์ 255,780,758 7.25 

4. CLSA LIMITED(1) 244,275,447 6.92 

5. กองทนุเปดิ บวัหลวงหุ้นระยะยาว 152,692,900 4.33 

6. นายสชุาติ ลือชยัขจรพันธ์ 108,280,000 3.07 

7. กองทนุเปดิ บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 79,631,000 2.26 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 78,339,549 2.22 

9. กองทนุเปดิ เค 20 ซีเล็คท์หุน้ระยะยาวปนั
ผล 

78,024,000 2.21 

10. กองทนุเปดิ บวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพ่ือการ
เล้ียงชีพ 

48,341,700 1.37 

หมายเหต:ุ 
(1)  CLSA Limited เป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก Emtek 

ท้ังนี้ ภายหลังการเข้าท ารายการดังกล่าว รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ PLANB จะมี
ดังต่อไปนี้(1) 

ผู้ถือหุน้รายใหญ ่ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของจ านวนหุน้
ท้ังหมด 

1. นายปรนิทร์ โลจนะโกสนิทร์    1,004,068,100  25.86 

2. บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มเีดีย จ ากัด (มหาชน)        721,804,705  18.59 

3. บริษัท แพลน บ ีอินเวสเมน้ท์ โฮลด้ิง จ ากัด        216,063,140  5.56 

4. นายพินิจสรณ ์ลือชัยขจรพันธ์        140,509,379  3.62 

5. CLSA LIMITED(2)        186,036,925  4.79 

6. กองทนุเปดิ บวัหลวงหุ้นระยะยาว        152,692,900  3.93 

7. นายสชุาติ ลือชยัขจรพันธ์        108,280,000  2.79 

8. กองทนุเปดิ บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25          79,631,000  2.05 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด          78,339,549  2.02 

10. กองทนุเปดิ เค 20 ซีเล็คท์หุน้ระยะยาว
ปนัผล          78,024,000  2.01 

หมายเหตุ: 

(1) ค านวนบนสมมติฐานว่ารายช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกรายอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ขายไม่มีการเปล่ียนแปลง 
(2) CLSA Limited เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก Emtek 
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4.2 ข้อมูลทางการเงินของ PLANB 

สรุปฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2559 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2560 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2561 
เงินสด 343.68 441.56 440.46 
ลกูหนี้และต๋ัวเงินรับการค้าสทุธิ 760.98 907.7 1,332.47 
สนิค้าคงเหลือ 0 0 0 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,583.45 2,115.69 2,489.68 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณส์ทุธิ 1,505.90 1,566.20 2,237.68 
รวมสินทรพัย ์ 3,672.51 4,200.29 5,734.02 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมื 0 0 0 
เจ้าหนี้และต๋ัวเงินจ่ายการค้าสทุธิ 335.07 411.04 974.62 
หนี้สนิระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 10.2 11.99 4.04 
รวมหนี้สนิหมนุเวียน 464.96 541.14 1,368.85 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 31.44 20.9 20.3 
รวมหนีส้ิน 496.4 562.04 1,389.15 
ทนุจดทะเบยีน 353.5 353.5 458.85 
ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูค่า 351.61 352.96 352.96 
สว่นเกิน(ตา่กว่า)มลูค่าหุ้น 2,210.21 2,293.36 2,293.36 
สว่นเกิน(ตา่กว่า)ทนุอ่ืน 40.99 29.22 29.22 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 532.23 896.46 1,380.41 
หุ้นทนุรับซื้อคืน/หุ้นท่ีถือโดยบริษัทยอ่ย 0 0 0 
สว่นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ ่ 3,135.04 3,571.71 4,056.25 
สว่นของผู้ถือหุน้สว่นน้อย 41.06 66.54 288.63 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 3,176.10 3,638.25 4,344.88 

งบก าไรขาดทนุ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2559 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2560 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2561 
ยอดขายสทุธ ิ 2,421.97 2,980.03 4,011.69 
รายได้อ่ืน 24.23 26.6 27.57 
รวมรายได้ 2,448.07 3,016.38 4,043.27 
ต้นทนุขาย 1,639.06 1,967.06 2,620.39 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 383.69 479.07 522.59 
รวมค่าใชจ่้าย 2,022.75 2,446.13 3,142.98 
EBITDA 869.85 1,014.07 1,394.01 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2559 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2560 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2561 
ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่าย 444.54 443.81 493.73 
ก าไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 425.32 570.25 900.28 
ต้นทนุทางการเงิน 0.68 2.05 1.4 
ภาษีเงินได้ 64.3 93.22 162.49 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 360.33 474.99 736.39 
ส่วนของก าไร (ขาดทนุ) ทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท
ใหญ ่

351.6 460.52 642.78 

สว่นของก าไร (ขาดทนุ) ท่ีเปน็ของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ี
อ านาจควบคมุ 

8.74 14.47 93.61 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.1 0.13 0.18 
ยอดขายสทุธ ิ 2,421.97 2,980.03 4,011.69 
รายได้อ่ืน 24.23 26.6 27.57 
รวมรายได้ 2,448.07 3,016.38 4,043.27 
ต้นทนุขาย 1,639.06 1,967.06 2,620.39 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

5.1 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB ตามสัญญาจองซื้อหุ้น จ านวน 
352,960,736 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 2,258,948,710.40 บาท และมูลค่า 
สิง่ตอบแทนส าหรับการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขายตามสญัญาซื้อขายหุ้น จ านวน 368,843,969 หุน้ 
ราคาหุ้นละ 6.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 2,360,601,401.60 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
ท้ังสิน้ 4,619,550,112.00 บาท 

5.2 การช าระเงินและเง่ือนไขของการช าระเงิน 

บริษัทฯ จะช าระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ PLANB และผู้ขาย ก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับ
ก่อนตามสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาซื้อขายหุ้น (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.) ส าเร็จครบถ้วนหรือ
ได้รับการผ่อนผันจากคู่สญัญาฝา่ยท่ีเก่ียวข้อง 

6. มูลค่าสินทรพัย์ทีไ่ด้มา  

มลูค่าสนิทรัพย์ท่ีได้มาอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนัก 7 วันท าการของหุ้นของ PLANB 
ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 6.41 บาท โดยในการนี้ มูลค่าสินทรัพย์ท่ี
ได้มามมีลูค่าเท่ากับ 4,619,550,112.00 บาท 

7. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB จาก 
PLANB และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขาย เป็นไปตามราคาท่ี PLANB และ/หรือ ผู้ขาย (แล้วแต่
กรณ)ี และบริษัทฯ เจรจาต่อรองกัน โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนัก 7 วันท าการ  
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8. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนจากผลของการท ารายการ  

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการลงทุนในหุ้นของ PLANB จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์
ให้กับท้ังสองบริษัทผ่านการรวมเครือข่ายและรูปแบบของสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย (Out of Home 
Media) โดยความร่วมมอืทางธุรกิจดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีส าคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้  

(1) ช่วยเพ่ิมการเข้าถึงเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสและ
ความสามารถในการขายสื่อโฆษณาให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวม
ของบริษัทฯ เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเข้าถือหุ้นใน PLANB ยังช่วยให้
บริษัทฯ มรีายได้จากสว่นแบง่ก าไรของ PLANB อีกทางหนึ่ง 

(2) การผนึกความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยของ 
ท้ังสองบริษัทจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาใหม่ร่วมกัน อันจะช่วย
สง่เสริมการก้าวขึ้นเปน็ผู้น าในการให้บริการด้าน O2O Solutions (Offline-Online marketing 
Solutions) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการผสมผสานและเชื่อมต่อโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลกูค้าเปา้หมายได้อย่างสงูสุด  

(3) ความร่วมมอืกันระหว่างบริษัทฯ และ PLANB จากการใช้ประโยชน์ระบบและเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ร่วมกันจะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(Selling, General & Administrative Expenses) อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยรวมมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างผลตอบแทนท่ีดียิ่งขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

9. แหล่งเงินทนุทีใ่ช ้ 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินส าหรับการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ PLANB และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขาย 
ท้ังนี้ เง่ือนไขการกู้ยืมเงินเพ่ือมาช าระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และสทิธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

10. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ  

เง่ือนไขในการเข้าท ารายการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB 
จากผู้ขาย ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของเง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนและสัญญาซื้อขาย
หุ้น (แล้วแต่กรณ)ี (ดังมรีายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.) 

11. การเข้าท ารายการโดยมบุีคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษัิท ถือหุน้ต้ังแต่รอ้ยละ 10.00 ของจ านวนหุน้
ทีม่สิีทธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทฯ 

- ไมม่ี- 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการเกีย่วกับการเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 26 มนีาคม 2562 มคีวามเห็น
ว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB จาก PLANB และการเข้าซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขายมี
ความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลว่า
การลงทนุใน PLANB จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีระบุในข้อ 8. 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาซื้อหุ้นสามัญของ PLANB เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
เนื่องจากเปน็ราคาท่ีไมส่งูกว่าราคาตลาดของ PLANB 
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13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบรษัิท 

-ไมม่-ี 

14. ข้อมูลทีส่ าคัญอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการบริษัทของ PLANB เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีบริษัทฯ 
จะเข้าท าสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนกับ PLANB) ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 
PLANB เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น 
321,194,270.22 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และ
ก าหนดจ่ายเงินปนัผลในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562  

ดังนั้น หากธุรกรรมจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดการท่ี
ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB ณ วันท่ี PLANB 
ก าหนดผู้ถือหุ้นท่ีมสีทิธิได้รับเงินปนัผล (กล่าวคือ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562)  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจ่ายเงินปนัผลของ PLANB เปน็การจ่ายเงินปนัผลจากผลประกอบการใน
ปีก่อน และการตกลงเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากท่ี PLANB ได้ประกาศการจ่ายเงิน
ปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PLANB แล้ว ซึ่งหากมกีารปรับลดอัตราเงินปนัผลต่อหุน้จะกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ของ PLANB หรือหาก PLANB ต้องประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ิมจากท่ีได้คาดการณ์ไว้เพ่ือรองรับหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนท่ีจัดสรรให้แก่บริษัทฯ จะกระทบต่อแผนการใช้เงินของ PLANB ดังนั้น บริษัทฯ จึงตกลงสละสิทธิ
ในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท ส าหรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PLANB ท่ีบริษัทฯ ได้จองซื้อ
จ านวน 352,960,736 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 32,119,427 บาท โดยบริษัทฯ จะยังคงมีสิทธิได้รับ 
เงินปันผลในอัตราดังกล่าว ส าหรับหุ้นเดิมของ PLANB ท่ีบริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายจ านวน 368,843,969 หุ้น  
คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 33,564,801.20 บาท ท้ังนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การสละสิทธิในการรับเงินปันผล
ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบกับบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาถึงราคาซื้อหุ้นใหม่
และหุ้นเดิมท่ีบริษัทฯ ได้รับ รวมถึงผลประโยชน์โดยรวมท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าถือหุ้นใน PLANB 


