หนังสือแจ้ งสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Right Offering)

ระยะเวลาการจองซือ้
วัน ที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560
บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่ อง
เรี ยน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
1. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
2. หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
3. แผนทีส่ ถานทีร่ ับจองซื ้อหุ้น
4. เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทป่ี ระสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
5. ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น (ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 376,807,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินสิทธิของตน โดย
กําหนดให้ วนั ที่ 11 กันยายน 2560 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ่ ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2560 และกําหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 (รวม 5 วันทํา
การ) โดยรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดสรร การจองซื ้อ ตลอดจนวิธีการจองซื ้อและการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่
ทุนของบริ ษัท ปรากฎตาม หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามจํานวนที่ระบุไว้ ในใบรับรอง
การจองซื ้อหุ้น ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(นายสรายุทธ มหวลีรัตน์)
กรรมการผู้จดั การ

(นายทวยเทพ ไวทยานนท์)
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
วันที่จองซื ้อ
เรี ยน

 16 ตุลาคม 2560

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 376,807,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

 17 ตุลาคม 2560

 18 ตุลาคม 2560

 19 ตุลาคม 2560

 20 ตุลาคม 2560

เลขทีใ่ บจอง........................................

ใบจองซื ้อ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล).....................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10หลัก) .....................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน...................................................................  ใบต่างด้ าว  หนังสือเดินทาง  เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ ………...........................................................................
ทัง้ นี ้ ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งบริษทั ได้ รับจาก บริษทั ศูนย์ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถอื หุ้นของบริษทั ”)

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ……………..............................………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………..............................………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ (หุ้น)
ราคาต่ อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน
1.00
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
1.00
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย (กรณีที่สง่ ค่าจองซื ้อหุ้นเป็ นเช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่ เกิน 18 ตุลาคม 2560 และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก
สํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป)
 เงินสด
 เช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค………………………….………….. ลงวันที่……………………..………… ธนาคาร………………………….…....…สาขา……………………………..…..
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)”
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไม่เลือก บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ)
ในกรณีท่ ีมบี ญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :


ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้
บริ ษัท .............................................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่................................ ..นําหุ้นฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด (“TSD”) เพือ่ เข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ชื่อ…………………………………………………………………………..……………………...........บัญชี เลขที่...................................................
ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะดํ
้ าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)

ในกรณีท่ ีไม่ มบี ญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :
 เข้ าบัญชี 600: ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด โดยนํ าเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้ าพเจ้ า กรณีเลื อกรั บหลั กทรั พย์ เข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์ เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ ” เพื่อนําส่ งให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด มิฉะนัน้ จะ
ดําเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ แทน
 ขอรับใบหุ้นสามัญ: ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัททางไปรณษี ย์ลงทะเบียน โดย
ข้ าพเจ้ ายิน ดี มอบหมายให้ บริ ษัทดํ า เนิ นการใด ๆ เพื่อให้ การจัดทํ า ใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นให้ แ ก่ข้าพเจ้ าตามชื่อ ที่อยู่ใ นฐานข้ อมูลของบริ ษัท ภายใน 15 วันทํ าการนับจากวันปิ ดการจอง
ซื ้อหุ้น ซึง่ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทําการแรกของการซื ้อขายหุ้น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
และเอกสารประกอบการจองซื ้อที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยพร้ อมชําระเงินจองซื ้อมาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาที่จองซื ้อ หรื อ หากเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผ่านการเรี ยกเก็บให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริ ษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย
ลงชื่อ ...............................................................................................................ผู้จองซื ้อ
( ...............................................................................................................)
การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ
หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยคัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
วันที่จองซื ้อ

 16 ตุลาคม 2560

 17 ตุลาคม 2560

 18 ตุลาคม 2560

 19 ตุลาคม 2560

 20 ตุลาคม 2560

เลขที่ใบจอง........................................

บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)...................................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นของบริ ษัท ในราคาหุ้นละ 1 บาท
จํานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ (หุ้น)
ราคาต่ อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน
1.00
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
1.00
โดยชําระเป็ น
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค (เช็คธนาคาร)
 ดร๊ าฟท์
เลขที่เช็ค ............................................................... วันที่ ......................................................ธนาคาร ...........................................................สาขา......................................................
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………………………บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่…………………………………….
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้ าบัญชีของบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบหุ้น ในนามผู้จองซื ้อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื ้อ .............................................................................................................

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
030
บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
032
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
034
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
038
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแล จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
200
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
221
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
224
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER
243
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN
329
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
330
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BK. BOND
334
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
336
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
337
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
339
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
340
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
343
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
345
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
425
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
ชื่อบริษัท
Company Name

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จดั สรรหุ้นเพิ่มทุน
ชือ่ บริ ษัท:
ชื่อภาษาอังกฤษ:
ชื่อย่อ:

บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
Siam Sport Syndicate Public Company Limited
SPORT

2. วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่มมี ติให้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 26/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 27/2560 เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2560 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติอนุมตั ิ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 376,807,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือ่ เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และผู้ถือหุ้นมีส ทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนไม่เกินสิทธิของตน โดยกําหนดวันจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้นเพิม่ ทุน
จํานวนหุ้นทีจ่ ดั สรร
อัตราส่วนการจัดสรร
ราคาเสนอขาย
ทุนชําระแล้ ว ณ วันที่
25 สิงหาคม 2560
ทุนที่จะชําระเพิ่มจากการ
จัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้
ทุนชําระแล้ วภายหลัง
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้
วิธีการจัดสรร

:
:
:
:
:

หุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ไม่เกิน 376,807,087 หุ้น
1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
1 บาท ต่อหุ้น
376,807,087 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

: 376,807,087 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจํานวน)
: 753,614,174 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจํานวน)
: จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จํานวนไม่เกิน 376,807,087 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดย
เสนอขายให้ กับผู้ถื อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ว น
1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินสิทธิของตน

4. กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 11 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2560
1

5. กําหนดวันจองซือ้ และรับชําระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
5.1. ระยะเวลาการจองซื้อและรั บชําระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 (รวม 5 วันทําการ)
5.2. สถานที่รับจองซื้อและรั บชําระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนได้ ในวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. โดยติดต่อที่
คุณลัดดาวัลย์ ภูพ่ านิช ฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8055
*** ไม่ รับจองซือ้ ทางไปรษณีย์และโทรสาร***
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อ หากไม่ได้ รับเอกสารการจองซื ้อหุ้นภายในวันเวลาที่กําหนดไว้ ข้างต้ น
5.3. วิธีการจองซื้อและชําระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน โดยจะต้ องระบุจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายต้ องการจองซื ้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ ใน
ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียง 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื ้อหุ้น 1 ใบ พร้ อมทังลงลายมื
้
อ
ชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื ้อ โดย
สามารถชําระเป็ น เงินสด หรื อ เช็คบุคคล หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ณ สถานที่รับจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน
ผู้ถือหุ้นทีป่ ระสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จะต้ องยืน่ เอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังนี ้
(ก)

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (สิ่งทีส่ ง่ มาด้ วย 1) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องยื่นใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 ใบ ต่ อ
ใบรับรองการจองซือ้ หุ้น 1 ฉบับ เท่ านัน้

(ข)

ใบรับรองการจองซือ้ หุ้น (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5) ซึ่งบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ ละรายพร้ อมหนังสือฉบับนี ้แล้ ว ซึ่งจะ
ระบุจํานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีผ่ ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนไม่เกินสิทธิของ
ตนตามทีร่ ะบุไว้ ในใบรับรองการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว

(ค)

หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่ เงินสด หรื อ เช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ ของผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนไว้ ด้านหลังของหลักฐานการชําระเงิน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นทีจ่ องซื ้อหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซื ้อ และเป็ นผู้
รับภาระค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น
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(1) กรณีชาํ ระเป็ นเงินสด (จ่ ายชําระเต็มจํานวน)
สําหรั บผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด สามารถจองซื ้อได้ ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560
“ไม่ รับจองซือ้ เป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร”
(2) กรณีชาํ ระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ (จ่ ายชําระเต็มจํานวน)
สําหรับผู้ถือหุ้นทีป่ ระสงค์จะชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") หรื อ
ดร๊ าฟท์ สามารถจองซือ้ ได้ วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่ เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และสามารถเรี ยกเก็บเงิน
ได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไปเท่านัน้
การชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)” พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ด้วย
(ง)

เอกสารประกอบการแสดงตัว
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมื่อชื่อรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้
ถื อ หุ้น ที ่ป รากฎในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย น
รวบรวมผู้ถือหุ้นทีม่ สี ทิ ธิในการจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท หรื อ ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ให้ แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่ ว ยงานราชการ เช่ น ทะเบี ย นสมรส ใบหย่า ใบแจ้ ง
เปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงลายมือ่ ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2) บุคคลต่างด้ าว

: สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียน : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 3
ในประเทศไทย
เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อํานาจลงนามของนิตบิ คุ คลนันและประทั
้
บตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และเอกสารหลักฐานตาม 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องในเอกสารของ
นิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
4) นิตบิ คุ คลต่างประเทศ

: สําเนาเอกสารการจดทะเบี ยนจัดตัง้ นิติบุค คล และ/หรื อ หนังสือ
รับรองของนิตบิ คุ คล ทีอ่ อกให้ ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อม
ลงลายมือ ชื ่อ รั บรองสํา เนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ
บุคคลนันและประทั
้
บตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และเอกสาร
หลักฐานตาม 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามทีไ่ ด้
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ลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องในเอกสารของนิติบคุ คล พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
ล่ งนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
แล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary public
และรั บ รองโดยเจ้ า หน้ า ที ่ส ถานฑูต ไทย หรื อ สถานกงสุล ไทยใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และต้ อง
มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
(จ)

หนังสือมอบอํานาจ ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมากระทําการแทน)
พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผู้รับและผู้มอบอํานาจ ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ฉ)

กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิม่ ทุนไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้ องยื่น
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรั พย์ เฉพาะผู้ท่ ีประสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้
ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้ างต้ นหรื อกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็ น
ใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ

5.4. การคืนเงินค่ าจองซื้อหุ้น
(ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนือ่ งจากปฏิบตั ิผิดเงือ่ นไขการจองซื ้อ และ/หรื อ การไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ บริ ษัทจะคืนเช็คค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นทีจ่ องซื ้อทีไ่ ม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากเหตุดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับ
เช็คจากบริ ษัทตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหลักทรัพย์
(ข) กรณีผ้ ถู ือหุ้นชําระเงินเกินกว่าสิทธิท่ีได้ รับ บริ ษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหาย
ใดๆ โดยจ่ายเป็ นเช็ คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซือ้ หลักทรั พย์ ตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ่ีระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อ
แล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มสี ทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
5.5. วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้แต่เพียงกรณีเดียว โดยให้ แสดงความประสงค์
ดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
(ก) ในกรณีท่ ีผ้ จู องซือ้ ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ นายทะเบียนของ
บริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนทีไ่ ด้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรร
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและทีอ่ ยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน
ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับ
ใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากทีห่ ้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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(ข) ในกรณีท่ผี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นตามจํานวนที่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ทีไ่ ด้ รับจัดสรรหุ้นจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัท
หลักทรัพย์นนั ้ ๆ กําหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ ทนั ทีทีต่ ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้ รับ
จัดสรรหุ้นได้ ดาํ เนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องยื่น เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
หากผู้จองซื ้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้ างต้ นหรื อกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุ้นใน
นามของผู้จองซื ้อหุ้นตามทีร่ ะบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นตามเงื่อนไขในข้ อ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จองซื ้อหุ้นมี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ท่ ีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื อ้ หุ้น มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลั กทรั พ ย์ อ ยู่ บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การนํ า หุ้น ที ่ได้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุ้นทีผ่ ้ จู องซื ้อฝากไว้ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัททําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ชื่อผู้จองซื ้อที่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ท่ี
ผู้จองซื ้อประสงค์ทจ่ี ะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ 5.5 (ค) แต่ชื่อผู้จองซื ้อทีร่ ะบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท
ไม่ตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ดงั กล่าว
บริ ษัท ขอสงวนสิท ธิ ที ่จะดํา เนิ นการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื อ้ หุ้นตามที่ร ะบุไว้ ในใบจองซื อ้ หุ้นตามเงื่ อนไขใน
ข้ อ 5.5 (ก) แทน
5.6. ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ
(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับจองซื ้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื ้อหุ้น เพื่อเป็ นหลักฐานในการ
รับจองซือ้ หุ้น โดยผลแห่งการจองซื ้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วภายใน
ระยะเวลาจองซื ้อ
(ข) กรณีจํานวนหุ้นทีร่ ะบุไว้ ในใบจองซื ้อไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบ่ ริ ษัทได้ รับชําระ บริ ษัทขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือตามจํานวน
เงินที่ได้ รับชําระจากการจองซื ้อเป็ นหลัก แต่ทงนี
ั ้ ้ จํานวนเงินดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่ามูลค่า หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อ
ได้ รับจัดสรรทังหมด
้
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(ค) ผู้ถือหุ้นทีย่ ืน่ ความจํานงในการจองซื ้อหุ้นและได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงิน
คืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการทีร่ ะบุในข้ อ 5.3
(ง) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิ จองซื ้อ หรื อ มิได้ ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนดไว้ หรื อ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเวลาทีก่ ําหนด ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท
หรื อ ผู้จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อไม่ชดั เจน หรื อผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบตั ติ ามวิธีการใดๆ ที่ระบุในหนังสือแจ้ งสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นอย่างถูกต้ อง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
(จ) กรณีผ้ ถู ือหุ้นกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ชดั เจน หรื อ ไม่สมั พันธ์ กนั บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการใช้
ข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิใน
การไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว
(ฉ) บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด วิธีการชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อ
ข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณี ท่ีเกิ ดปั ญหา อุปสรรค หรื อ
ข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี
้ ้ เพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท
6. วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
6.1 เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และลดความเสีย่ งในการเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์
6.2 เพื่อใช้ ชําระหนีส้ ินของบริ ษัทและลดภาระต้ นทุนทางการเงิน โดยบริ ษัทมีเงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงิน จํานวน 780.23 ล้ านบาท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
6.3 เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้
7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 ลดความเสีย่ งในการเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีคา่ น้ อยกว่าศูนย์
7.2 ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริ ษัทมีแนวโน้ มดีขึ ้น จากผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการใช้ เงินทุน สําหรับการ
ชําระหนี ้สินและลดภาระต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
7.3 ทําให้ มสี ภาพคล่องและโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทดีขึ ้น
8. นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นติ บิ คุ คล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้ จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานของบริ ษัทในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรร
ตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัท
ชือ่ บริ ษัท:
ประเภทธุรกิจ:
ทีต่ งสํ
ั ้ านักงานใหญ่:
เลขทะเบียนบริ ษัท:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
โฮมเพจบริ ษัทฯ:

บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “SPORT”)
ผลิตและจําหน่ายสิง่ พิมพ์ด้านกีฬาและบันเทิง
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ 10230
0107538000100
(662) 508-8000
(662) 508-3215
www.siamsport.co.th

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ โดยเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายด้ านสิง่ พิมพ์กีฬา ประกอบด้ วย หนังสือพิมพ์กีฬา
จํานวน 6 ฉบับ ได้ แก่ สยามกีฬารายวัน มวยสยามรายวัน สตาร์ ซ้อคเกอร์ รายวัน สปอร์ ตพูล สปอร์ แมน และตลาดลูกหนังรายวัน
หนังสือพิมพ์บนั เทิง จํานวน 1 ฉบับ ได้ แก่ สยามบันดารา นอกจากนี ้ บริ ษัทยังขยายการดําเนินธุรกิจไปยังสื่อประเภทอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกีฬา เช่น ธุรกิจทีวีกีฬา ธุรกิจดิจิตอลมีเดีย ธุรกิจอีเว้ นท์ เป็ นต้ น
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.1.1 สิ่งพิมพ์
รายได้ จะมาจากการขายหนังสือพิมพ์และนิตยสารสิง่ พิมพ์ของบริ ษัท ดังนี ้
หนังสือพิมพ์
1) สยามกีฬารายวัน
เป็ นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับแรกของบริ ษัท เริ่มจัดพิมพ์และจําหน่ายตังแต่
้ ปี 2527 โดยจะเน้ นการเสนอข่าวด้ านกีฬาทังในและ
้
ต่างประเทศทุกประเภทกีฬาโดยเนื ้อหาข้ างในจะเป็ นการรายงานผลการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน บทวิเคราะห์วิจารณ์ โดย
นักเขียนของบริ ษัทและบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง คอลัมน์เด่น รวมทังการนํ
้
าเสนอภาพข่าวกีฬาทันเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ ้นรอบโลก
2) สตาร์ ซ้อคเกอร์ รายวัน
เป็ นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับทีส่ องของบริ ษัท เริ่มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในปี 2535 ซึง่ เป็ นหนังสือพิมพ์ทีม่ ีเนื ้อหาเน้ นข่าวสารด้ าน
ฟุตบอลต่างประเทศเป็ นหลัก เนื ้อหาข้ างในจะแยกประเภทตามประเภทฟุตบอล เช่น ฟุตบอลพรี เมียร์ ลกี (อังกฤษ), ฟุตบอลบุนเดส
ลีก้ า(เยอรมัน), ฟุตบอลลาลีก้า(สเปน), ฟุตบอลกัลโช่ (อิตาลี) เป็ นต้ น โดยมีนกั เขียนของบริ ษัทและบุคคลภายนอกทีม่ ีชื่อเสียง
เป็ นผู้วเิ คราะห์ วิจารณ์ ฟุตบอลในแต่ละลีก
3) มวยสยามรายวัน
เป็ นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับทีส่ ามของบริ ษัท เริ่ มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในปี 2537 ซึง่ เป็ นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื ้อหาเน้ นข่าวสารด้ าน
มวยทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ บริ ษัทเล็งเห็นว่ากีฬามวยมีแนวโน้ มของการเติบโตมากขึ ้นเพราะมีการจัดแข่งขันชกมวยทุกวันไม่ว่า
จะเป็ นสนามมวยลุมพินี สนามมวยราชดําเนิน สนามมวยอ้ อมน้ อย และสนามมวยช่อง 7 สี สําหรับเนื ้อหาจะเป็ นการรายงานผล
การชกมวย โปรแกรมการชก รวมทังการวิ
้
เคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
4) สปอร์ ตพูล
เป็ นหนังสือรายวันฉบับที่สี่ของบริ ษัท เริ่ มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในปี 2539 ซึ่งเป็ นหนังสือทีม่ ีเนื ้อหาเน้ นในเรื่ องอัตราต่อรอง
กีฬาต่างประเทศโดยเฉพาะกีฬาประเภทฟุตบอลเป็ นหลัก รวมทังการวิ
้
เคราะห์ความน่าจะเป็ น การทํานายผลการแข่งขัน และสถิติ
ผลการแข่งขันทุกลีกดัง โดยนักเขียนของบริ ษัท
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5) สปอร์ ตแมน
เป็ นหนังสือรายวันฉบับทีห่ ้ าของบริ ษัท เริ่ มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในเดือนกันยายน 2544 ซึง่ เป็ นหนังสือทีม่ เี นื ้อหาเกี่ยวกับอัตรา
ต่อรองกีฬาทุกประเภทจากทัว่ โลก
6) ตลาดลูกหนัง
เป็ นหนังสือรายวันฉบับที่หกของบริ ษัทเริ่ มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในเดือนสิงหาคม 2549 ซึ่งเป็ นหนังสือที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
โปรแกรม ผลการแข่งขันและการวิเคราะห์ฟตุ บอลลีกรองของยุโรป
7) สยามดารา
เป็ นหนังสือบันเทิงรายวันฉบับแรกของบริ ษัทเริ่ มจัดพิมพ์และจําหน่ายในปี 2548 เป็ นหนังสือพิมพ์รายวันด้ านบันเทิงฉบับแรกของ
ประเทศไทย มีเนื ้อหาเกี่ยวกับดารา ละคร เพลง ทังในและต่
้
างประเทศ (ปั จจุบนั เป็ นฉบับแทรกในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน )
นิตยสาร
ในส่วนของนิตยสาร ปั จจุบนั บริ ษทั มีนติ ยสารหลายฉบับแยกเป็ นกลุม่ ได้ ดงั นี ้
กลุม่ ฟุตบอล ได้ แก่ สตาร์ ซ้อคเกอร์ และฟุตบอลสยาม
กลุม่ มวย ได้ แก่ มวยสยาม และมวยโลก
กลุม่ อื่นๆ ได้ แก่ นิตยสารสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ
กลุม่ บันเทิง ได้ แก่ เอนเตอร์ เทน
• สตาร์ ซ้อคเกอร์
เริ่ มตีพิมพ์ในปี 2518 สตาร์ ซ้อคเกอร์ เป็ นนิตยสารรายสัปดาห์ทีม่ ีเนื ้อหาเกี่ยวกับความเคลือ่ นไหวในกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะใน
เรื่ องราวของทีมและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของการแข่งขันฟุตบอลลีกต่างๆ ในทวีปยุโรป เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ถูกต้ องแม่นยํา ฉับไว บริ ษัทจึงได้ ทําการส่งนักข่าวไปประจําการอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ, สเปน, เอเมริ กา, ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
เพือ่ ทําหน้ าทีร่ ายงานข่าวกลับเมืองไทย
• ฟุตบอลสยาม
เป็ นนิตยสารรายสัปดาห์ที่เสนอข่าวสารและข้ อมูลเกี่ยวกับความเคลือ่ นไหวของกีฬาฟุตบอลในประเทศและแถบประเทศเอเซีย
(สิงคโปร์ , มาเลเซีย, ญี่ ปุ่ น, เกาหลี, จีน ฯลฯ)
• มวยสยาม
เดิมบริ ษัทพิมพ์สปั ดาห์ละ 2 ครัง้ แต่ปัจจุบนั บริ ษัทได้ ลดการพิมพ์ลงเหลือสัปดาห์ละครัง้ เป็ นนิตยสารทีเ่ น้ นในการเสนอข่าวความ
เคลือ่ นไหวของวงการมวยไทย ทังรายงานผลการชก
้
สถิติการชก ประวัติของนักมวย การคาดคะเนผลการชก บทวิเคราะห์วิจารณ์
• มวยโลก
เป็ นนิตยสารรายสัปดาห์ทร่ี ายงานความเคลือ่ นไหวของกีฬามวยสากลอาชีพทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เนื ้อหาประกอบด้ วย
การรายงานผลการชก การจัดอันดับนักชก ประวัตินกั ชก โปรแกรมการชก
• นิตยสารสโมสรฟุตบอลต่ างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ พมิ พ์นติ ยสารเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ ประกอบด้ วย นิตยสารแฟนผี, นิตยสารโฟร์ โฟร์ ทู (442) เป็ นต้ น
นิตยสารเหล่านี ้จะจัดพิมพ์ เป็ นรายเดือน เนื ้อหาเรื่ องราวของแต่ละสโมสรเช่น ผลงานในอดีต นักเตะยอดเยีย่ ม โปรแกรมการ
แข่งขัน ข่าวความเคลือ่ นไหวของสโมสรและประวัตินกั เตะ เป็ นต้ น
• เอนเตอร์ เทน
เป็ นนิตยสารด้ านบันเทิงราย 15 วัน โดยเนื ้อหาหลักคือ การรายงานข่าวและข้ อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์
ไทยทังในและต่
้
างประเทศ นอกจากนี ้ยังมีบทวิจารณ์ และบทแนะนําภาพยนตร์
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• นิตยสารอื่น
เป็ นนิตยสารทีบ่ ริ ษัทจัดพิมพ์ขึ ้นเป็ นกรณีพิเศษเช่นนิตยสารฟุตบอลโลก จัดพิมพ์ขึ ้นเมือ่ มีการแข่งขันฟุตบอลโลก,นิตยสารยูโร
จัดพิมพ์เมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร,ไกด์บ๊ คุ ส์ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล เป็ นต้ น
2.1.2 ธุรกิจโทรทัศน์
การดําเนินงานด้ านธุรกิจโทรทัศน์แบ่งเป็ น 4 ลักษณะดังนี ้
1) สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม
ดําเนินงานภายใต้ บริ ษัท สยามสปอร์ ต เทเลวิช่นั จํากัด ปั จจุบนั มี 3 ช่องสามารถรับชมได้ ทาง True Visions ประกอบด้ วย ช่องสยาม
สปอร์ ตนิวส์ (True693) ,สยามสปอร์ ตฟุตบอล(True 694) และ T-Sports (True695) รายได้ มาจากการหาค่าโฆษณาทัง้ 3 ช่อง
2) รายการทีวี
รายการพิเศษ
เป็ นรายการโทรทัศน์ทบ่ี ริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)เป็ นผู้ดําเนินการเฉพาะในช่วงทีม่ ีการแข่งขันฟุตบอลรายการ
ใหญ่เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร บริ ษัทจะติดต่อเช่าเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ เพื่อหาสปอนเซอร์ เข้ ามาสนับสนุน
รายการโดยจะบันทึกเป็ นค่าโฆษณา โดยรูปแบบรายการจะเป็ นลักษณะการรายงานผลการแข่งขันในอดีต สถิติทีส่ ําคัญ รายงาน
ผลการแข่งขัน ปั จจุบนั การวิเคราะห์และวิจารณ์เกมส์การแข่งขันก่อนเริ่ มทําการแข่งขัน นําเสนอโปรแกรมการแข่งขัน สําหรับพิธีกร
ในรายการบริ ษัทจะใช้ นกั ข่าวของบริ ษัทเองและว่าจ้ างบุคคลภายนอก
รายการประจํา
รายการโทรทัศน์ทด่ี าํ เนินงานโดย บริ ษัท สยามสปอร์ ต เทเลวิชน่ั จํากัด ประกอบด้ วย
SPORT JOURNEY
ช่อง 5
ทุกอังคาร
22.30-23.30 น.
SPORT ON FIVE
ช่อง 5
ทุกวันพฤหัสบดี 22.20-23.20 น.
Before The Game
ช่อง 5
ทุกวันเสาร์
15.30-16.00 น.
รายการเวิลด์ซ้อคเกอร์ แอนด์สปอร์ ต
ช่อง 9
ทุกวันเสาร์
23.30-00.00 น.
รายการสยามสปอร์ ตตรงประเด็น
เนชัน่ ทีวี
จันทร์ -ศุกร์
17.55-18.00 น.
3) รับผลิตสัญญาณถ่ ายทอดสด
ดําเนินงานภายใต้ บริ ษัท สยามสปอร์ ตเทเลวิชน่ั จํากัด ปั จจุบนั รับจ้ างผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของ
ประเทศไทย อาทิ ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลกี รวมทังกี
้ ฬาประเภทอืน่ ๆ
4) รับผลิตสัญญาณถ่ ายทอดสด
ดําเนินงานภายใต้ บริ ษัท สยามสปอร์ ตเทเลวิชนั่ จํากัด ปั จจุบนั รับผลิตรายการให้ กบั CTH และสถานีทีวีดิจิตอล อาทิ PPTV,
เนชัน่ และการกีฬาแห่งประเทศไทยช่อง T-SPORT ในอนาคตจะมีการลงทุนทางด้ านอุปกรณ์ต่างๆ และสร้ างสตูดิโอ เพือ่ รองรับ
งานด้ านนี ้เพิม่ ขึ ้น
2.1.3 ธุรกิจอีเว้ นท์
ดําเนินงานโดยบริ ษัท คอร์ โนแอนด์แนช จํากัดซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นการบริ หารจัดการอีเว้ นท์ด้านกีฬาและบันเทิงเป็ น
หลัก และจัดเป็ นประจําทุกปี โดยเป็ นผู้จดั อีเว้ นท์เองและร่วมจัดอีเว้ นท์กบั พาร์ ทเนอร์ อน่ื ๆ
2.1.4 ธุรกิจดิจติ อลมีเดีย
ถือเป็ นธุรกิจใหม่ดาํ เนินงานภายใต้ บริ ษัทย่อยคือบริ ษัท สยามสปอร์ ตดิจิตอลมีเดีย จํากัด ผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วย
1) Website ประกอบด้ วย
www.siamsport.co.th
www.siamdara.com
www.fhm.in.th
www.girldaily.com
2) E-Book ร้ านจําหน่ายหนังสืออิเลคโทรนิกส์ประกอบด้ วยหนังสือในกลุม่ สยามสปอร์ ตเป็ นหลักและในอนาคต
อาจจะหาพันธมิตรเข้ ามาเพิ่มเติม
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3) Application/VDO clip, YouTube, Facebook, LINETV
4) รับจ้ างผลิต Content ต่างๆ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
สิ่งพิมพ์
สือ่ สิง่ พิมพ์ด้านกีฬาของบริ ษัทจํานวนทัง้ 6 ฉบับ บริ ษัทถือครองส่วนแบ่งทางด้ านการตลาดเป็ นอันดับหนึ่งกว่าร้ อยละ 90 และ
สําหรับนิตยสารด้ านกีฬาบริ ษัทยังมีสว่ นแบ่งทางการตลาดกว่าร้ อยละ 90 เนือ่ งจากสิ่งพิมพ์ด้านกีฬาในบ้ านเรายังมีจํานวนน้ อย
มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นสิ่งพิมพ์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้เนือ่ งจากบริ ษัทดําเนินการด้ านกีฬามาเป็ นเวลานาน กว่า 40 ปี สําหรับนิตยสาร
ด้ านบันเทิงบริ ษัทมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 70% เนื่องจากปั จจุบนั สือ่ สิง่ พิมพ์ ทางด้ านบันเทิงได้ เลิกกิ จการไปหลายเล่ม เมื่อ
พิจารณาจากภาพรวมแล้ วยังถื อได้ ว่าบริ ษัทมีความได้ เ ปรี ยบในเชิ ง ธุรกิ จเพราะอุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์ ด้านกี ฬ าและบันเทิง มี
ผู้ประกอบการน้ อยรายโดยมีบริ ษัทเป็ นผู้นําตลาด สําหรับแนวโน้ มในอนาคตธุรกิจสิ่งพิมพ์ ด้านกีฬาและบันเทิงยังคงสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนําเสนอข่าวสารไปในทิศทางที่ผ้ อู ่านให้ ความสนใจและบริ ษัทจะยังคงรักษา
ส่วนแบ่งตลาดไว้ ได้
เว็บไซต์
เว็บไซต์ของบริ ษัทคือ www.siamsport.com เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้ อมูลด้ านกีฬาทุกประเภททังในและต่
้
างประเทศ ได้ รับความ
นิยมเป็ นอันดับหนึ่งในด้ านกีฬาและติดอันดับ 1 ใน 10 ของเว็บไซต์ทงหมดของไทย
ั้
www.siamdara.com เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับ
ข้ อมูลด้ านบันเทิงทังในและต่
้
างประเทศ และ www.fhm.in.th เป็ นเว็บไซต์ภายใต้ นิตยสารเอฟ.เอช.เอ็ม ซึ่งเป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับ
ผู้หญิง www.girldaily.com เป็ นเว็ปไซต์คอมมูนิตี ้เกี่ยวกับ แฟชัน่ , บิวตี ้, ไลฟ์ สไตล์ ของผู้หญิง ซึง่ ในอนาคตบริ ษัทจะทําคอนเท๊ นท์
ไปสูช่ ่องทางและแพลทฟอร์ มใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การบริ โภคของผู้ใช้ และจะเพิม่ ช่องทางการหารายได้ จากทางอืน่ ๆ เช่น บริ การอี
คอมเมอร์ ช, ระบบเก็บเงินสมาชิก เป็ นต้ น
ธุรกิจโทรทัศน์
รายการกีฬาทางโทรทัศน์ปัจจุบนั มีผ้ ผู ลิตรายการเป็ นจํานวนมาก มีทุกช่อง บริ ษัทก็เป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตรายการดังกล่าว ปั จจุบนั
บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบในแง่ของเนื ้อหา คุณภาพของรายการเพราะบริ ษัทมีศนู ย์ข้อมูลด้ านกีฬาทุกประเภทตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั
รวมทังผู
้ ้ ดําเนินรายการก็เป็ นนักข่าวของบริ ษัทที่เป็ นที่ยอมรับของผู้ชม ทําให้ รายการของบริ ษัทติดอันดับสูงสุด 5 รายการแรก
แนวโน้ มการแข่งขันของธุรกิจทางโทรทัศน์คอ่ นข้ างรุนแรงเนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการหลายราย ซึ่งนโยบายด้ านราคาจะเป็ นตัวแปร
หลักทําให้ ผ้ สู นับสนุนรายการสนใจลงโฆษณา ดังนันจะมี
้ การแข่งขันกันด้ านราคาสูงมากในอนาคต สําหรับนโยบายของบริ ษัทคือ
การเน้ นคุณภาพรายการเป็ นหลัก และเน้ นการถ่ายทอดสด และการรับผลิตรายการให้ กบั สถานีโทรทัศน์ชอ่ งดิจิตอล
2.2

การตลาดและการจัดจําหน่ าย
1) กลยุทธ์ ด้านการตลาด
จัดให้ มนี ักข่ าวในต่ างประเทศ
บริ ษัทได้ มีนโยบายในการทําข่าวโดยการส่งนักข่าวของบริ ษัทไปประจําอยู่ในต่างประเทศเช่น อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, อเมริ กา
เพื่อให้ การรายงานข่าวเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยํา ทีส่ ําคัญจะได้ รายงานข่าวความเคลื่อนไหวด้ านกีฬาทีเ่ กิดขึ ้นในแต่
ละประเทศทีป่ ระจําอยู่ ซึง่ จะไม่มีเกร็ ดข่าวในข่าวกีฬาของสํานักข่าวต่างประเทศที่ใช้ กนั อยู่เช่นสํานักข่าวรอยเตอร์ สํานักข่าวเอพี,
สํานักข่าวเอ.เอฟ.พี เป็ นต้ น ทําให้ ประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ของบริ ษัทมีความโดดเด่นกว่าข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ทวั่ ๆไป
จัดให้ มนี ักข่ าวภูมภิ าค
เนื่องจากฟุตบอลอาชีพในไทยกําลังเป็ นที่นิยมและมีระยะเวลาการแข่งขันตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม บริ ษัทต้ องมีการ
จัดส่งนักข่าวและช่างภาพไปประจําในแต่ละภูมิภาคเพื่อนําเสนอผลการแข่งขัน ความเคลื่อนไหวต่างๆ ประกอบด้ วย เชียงราย ศรี
สะเกษ เป็ นต้ น
2.3
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จัดให้ มคี อลัมน์ พิเศษ
การจัดให้ มีคอลัมน์พิเศษขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ูอ่านมีส่วนร่ วมในหนังสือพิมพ์เช่นการเขียนจดหมายเข้ ามาหาคอลัมน์ นิสต์แล้ วนําลงใน
หนังสือพิมพ์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู า่ นแสดงความคิดเห็น หรื อการจัดให้ มีการทายผลกีฬาโดยมีรางวัลมอบให้ เปิ ดหน้ าสกู๊ปข่าว
ทีม่ ผี ้ สู ่อื ข่าวอยูต่ า่ งประเทศ
จัดพิมพ์ ส่ งิ พิมพ์ พิเศษ
เมือ่ มีเหตุการณ์ ใดทีก่ ําลังเป็ นที่ได้ รับความนิยมในขณะนัน้ บริ ษัทจะจัดพิมพ์ออกวางจําหน่ายเพือ่ ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าทันทีทําให้ ลกู ค้ าติดตามสิง่ พิมพ์ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องทําให้ สงิ่ พิมพ์ของบริ ษัทประสบความสําเร็ จทุกครัง้ เมื่อวางตลาด
กําหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
สิง่ พิมพ์ของบริ ษัทมีการจําแนกอย่างชัดเจนเช่นสยามกีฬารายวัน เป็ นเรื่ องราวของกีฬาทุกประเภททังในและต่
้
างประเทศ, สตาร์
ซ้ อคเกอร์ รายวัน เป็ นเรื่ องราวของกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่, มวยรายวัน เป็ นเรื่ องราวกีฬามวยทุกประเภททังในและ
้
ต่างประเทศ เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ อู า่ นทีส่ นใจกีฬาในแต่ละเรื่ องสามารถติดตามได้ อย่างถูกต้ องและคุ้มค่ากับเนื ้อหาทีต่ ้ องการรู้
ขายเนือ้ ที่โฆษณาเป็ นแพ็คเกจ
เนื่องจากบริ ษัทมีสือ่ ด้ านกีฬาทังหนั
้ งสือพิมพ์รายวัน,นิตยสารและรายการโทรทัศน์และเว็บไซต์ ทําให้ บริ ษัทสามารถกําหนดให้
ลูกค้ าลงเป็ นแพ็คเกจ คือขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์,นิตยสารและรายการโทรทัศน์ ในราคาที่ประหยัดกว่าการแยกลงในแต่ละสือ่
ซึง่ ถือเป็ นการจูงใจที่ได้ ผลเป็ นอย่างดี
2) นโยบายด้ านราคา
สิ่งพิมพ์
ในการตังราคาสิ
้
ง่ พิมพ์ทางบริ ษัทจะพิจารณาจากราคาตลาดของสิง่ พิมพ์ประเภทเดียวกัน เช่น หนังสือพิมพ์ จะดูราคาของค่ายอื่น
ประกอบแล้ ววางตําแหน่งให้ อยู่ระหว่างกลางเนือ่ งจากกลุ่มเป้าหมายของบริ ษัทเป็ นคนระดับกลางถึงล่างซึง่ กําลังซื ้อเป็ นส่วน
สําคัญ นอกเหนือจากในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ เช่น
ราคากระดาษปรับตัวสูงขึ ้นมาก บริ ษัทจะมีการทบทวนการขึ ้นราคาเป็ นครัง้ ๆไป
โทรทัศน์
เนือ่ งจากรายการโทรทัศน์ด้านกีฬามีอยูห่ ลายรายการทําให้ การแข่งขันค่อนข้ างสูง ดังนันการกํ
้
าหนดราคาค่าโฆษณา บริ ษัทจะขาย
ค่าโฆษณาในราคาตลาดเมือ่ เทียบเคียงกับรายการประเภทเดียวกันโดยมีสว่ นลดการค้ าเป็ นตัวจูงใจให้ กบั ลูกค้ า เช่น ถ้ าจองลง
โฆษณาระยะยาว 3, 6, 9 หรื อ 12 เดือน บริ ษัทก็จะให้ สว่ นลดพิเศษ
การรับจ้ างผลิตสัญญาณถ่ ายทอดสด
เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการหลายรายทําให้ มีการแข่งขัน ดังนันบริ
้ ษัทจะยึดราคาตลาดหรื อราคากลาง ในการรับจ้ างและมีการทํา
สัญญาระยะยาว เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรื อ 3 ปี เป็ นต้ น
การรับจ้ างผลิตรายการทีวี
การรับจ้ างผลิตรายการทีวีเป็ นการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้ างกับผู้รับจ้ าง โดยบริ ษัทจะพิจารณากําหนดราคาโดยคิดจากต้ นทุนบวก
ด้ วยกําไรในอัตราที่เหมาะสม และมีการทําสัญญาระยะยาว
การรับจ้ างทําอีเว้ นท์
การรับจ้ างทําอีเว้ นท์สว่ นใหญ่บริ ษัทกับลูกค้ าได้ ทาํ กันมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนันราคาจะมี
้
การปรับขึ ้นทุกปี อย่างน้ อยร้ อยละ 5
3) ลักษณะของลูกค้ าและการจัดจําหน่ าย
หนังสือพิมพ์
บริ ษัทจะจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนร้ านค้ าทัว่ ประเทศโดยบริ ษัทจะให้ สว่ นลดการค้ าร้ อยละ 30 จากราคาหน้ าปก ปั จจุบนั บริ ษัทมี
ตัวแทนจําหน่ายประมาณ 600 รายทัว่ ประเทศโดยบริ ษัทจะเป็ นผู้จัดส่งให้ กบั ลูกค้ า มีทงใช้
ั ้ รถยนต์ของบริ ษัท จ้ างสายส่งอาชีพ
หรื อเครื่ องบินของการบินไทย นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ มีช่องทางการขายในร้ านสะดวกซื ้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น ซีเอ็ดบุ๊คส์ เทสโก้
โลตัส B2S ร้ านนายอินทร์ เป็ นต้ น
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นิตยสาร
บริ ษัทจะจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายรายใหญ่ของประเทศคือ บริ ษัท ก.สัมพันธ์บ๊ คุ ส์ จํากัด โดยบริ ษัทจะให้ สว่ นลดการค้ า
ร้ อยละ 35 จากราคาหน้ าปกและบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือให้ กบั ลูกค้ าแล้ วลูกค้ าจะไปกระจายส่งให้ กบั เอเยนต์ตา่ งๆเอง
ค่ าโฆษณา
บริ ษัทจะมีการติดต่อผ่านทังเอเยนซี
้
โ่ ฆษณาและลูกค้ าที่เป็ นเจ้ าของสินค้ าโดยตรง โดยจะมีพนักงานขายเป็ นผู้ติดต่อหาลูกค้ า
นอกจากนี ้นักข่าวก็มสี ว่ นช่วยหาลูกค้ า โดยบริ ษัทมีการให้ คา่ นายหน้ าเป็ นผลตอบแทน
รายการโทรทัศน์
จะมีทงลู
ั ้ กค้ าที่เป็ นเอเยนซี่โฆษณาและลูกค้ าที่เป็ นเจ้ าของสินค้ าโดยตรง
การรับผลิตสัญญาณถ่ ายทอดสด/การรับจ้ างผลิตรายการทีว/ี อีเ ว้ นท์
จะมีทงลู
ั ้ กค้ าที่เป็ นเอเยนซี่โฆษณาและลูกค้ าที่เป็ นเจ้ าของสินค้ าโดยตรง
ตารางลักษณะลูกค้ า
ประเภท
กลุ่มผู้อ่าน
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สิ่งพิมพ์
กีฬา
ชายและหญิงอายุ 12 ปี ขึ ้นไป
ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬา เครื่ องดืม่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่ องดืม่ บํารุ งกําลัง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
บันเทิง
ชายและหญิงอายุ 12 ปี ขึ ้นไป
ร้ านอาหาร สถานบันเทิง โทรศัพท์เคลื่อนที่ โรงภาพยนต์ สินค้ าสุขภาพและ
ความงาม เครื่ องดื่ม เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) กําลังการผลิต
หนังสือพิมพ์ รายวัน
บริ ษัทจะเป็ นผู้จดั พิมพ์หนังสือกีฬารายวันโดยเครื่ องพิมพ์ของบริ ษัทเอง (ยกเว้ นบางช่วงจ้ างบริ ษัทกิเลนการพิมพ์ จํากัด จัดพิมพ์ใน
ส่วนของหนังสือพิมพ์สตาร์ ซ้อกเกอร์ มวยรายวันและสปอร์ ตพูล ถ้ ายอดจําหน่ายสูงหรื อต้ องรอผลการแข่งขัน ทําให้ ระยะเวลาใน
การพิมพ์ตรงกับหนังสือพิมพ์อื่นที่กําลังพิมพ์อยู)่ ขันตอนการพิ
้
มพ์จะเริ่มที่กองบรรณาธิการทําการปิ ดข่าวแล้ วส่งให้ กบั ฝ่ ายเตรี ยม
ผลิตเพื่อจัดทําเพลทแม่พิมพ์ เสร็ จแล้ วส่งลงไปพิมพ์
2557
2558
2559
กําลังการผลิตเต็มที่ (พันฉบับ)
สยามกีฬารายวัน(1)
20,075.00
20,075.00
20,075.00
สตาร์ ซ้อคเกอร์ รายวัน(2)
36,500.00
36,500.00
36,500.00
มวยรายวัน(3)
10,037.00
10,037.00
10,037.00
สปอร์ ตพูล(4)
60,225.00
60,225.00
60,225.00
สปอร์ ตแมน(5)
20,075.00
20,075.00
20,075.00
ตลาดลูกหนัง(6)
20,075.00
20,075.00
20,075.00
ปริมาณการผลิตจริง (พันฉบับ)
สยามกีฬารายวัน
7,497.00
4,945.00
4,945.00
สตาร์ ซ้อคเกอร์ รายวัน
21,585.00
12,765.00
12,765.00
มวยรายวัน
5,956.00
3,210.00
3,210.00
สปอร์ ตพูล
35,210.00
26,585.00
26,585.00
2.4
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สปอร์ ตแมน
ตลาดลูกหนัง

15,763.00
14,242.00

10,735.00
9,625.00

10,735.00
9,625.00

นิตยสาร
เนื่องจากการผลิตในส่วนที่เป็ นนิตยสารยังมีปริ มาณที่ตํ่าอยูท่ ําให้ ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องลงทุนในส่วนของเครื่ องจักร สําหรับการ
พิมพ์ ในส่วนของนิตยสารบริ ษัทได้ ทําการว่าจ้ าง บริ ษั ทกิ เลนการพิมพ์ จํ ากัด ในการจัดพิมพ์ นิตยสารทัง้ หมด ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจะ
รับผิดชอบในการจัดทําอาร์ ตเวิร์ก ถ่ายเลย์เอ๊ าท์ ลงเพลท และจัดหากระดาษ ส่วนค่าใช้ จ่ายอื่นๆจะรวมอยู่ในค่าพิมพ์ซึ่งเป็ นราคา
ตลาด
รายการโทรทัศน์
บริ ษัทจะมีหน่วยงานด้ านรายการโทรทัศน์เป็ นผู้กําหนดรูปแบบรายการทีจ่ ะนําออกแพร่ภาพ จากนันที
้ มงานจะเป็ นผู้จดั ทําเทปทีจ่ ะ
ออกอากาศ แล้ วทําการลงบันทึกเสียง ตัดต่อ แล้ วผลิตออกมาเป็ นเทปเพื่อส่งสถานี โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้ดําเนินการเองทังหมด
้
รับจ้ างผลิตสัญญาณถ่ ายทอดสด
บริ ษัทจะมีการแบ่งแยกหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจนเพือ่ สะดวกในการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย โดยบริ ษัท
มีรถถ่ายทอดสดอยูจ่ ํานวน 7 คันในกรณีมีปริ มาณงานเข้ ามามากจะใช้ วิธีการเช่าจากภายนอกเป็ นการชัว่ คราว
รับจ้ างผลิตรายการทีวี
บริ ษัทจะใช้ ห้องสตูดโิ อของบริ ษัทเป็ นสถานทีผ่ ลิตรายการให้ กบั ผู้วา่ จ้ างซึง่ เพียงพอต่อการรับจ้ างผลิตรายการ และไม่มีผลกระทบ
ต่อรายการปกติแต่อย่างใด
2) กระบวนการผลิต
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
กองบรรณาธิการ
เรี ยงพิมพ์
พิสจู น์อกั ษร(Proof)
วางแปลนและงานทางศิลปะ(Lay-out / Artwork)
ทําเพลทแม่พิมพ์ (CTP)
พิมพ์ (Printing)
สอดเข้ ารูปเล่ม
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ธุรกิจโทรทัศน์
รวบรวมข้ อมูลทีจ่ ะนําเสนอ
เขียนบท (Script)
ถ่ายทํารายการ
ตัดต่อ
บันทึกเสียง
อัดลงม้ วนเทปเพือ่ นําไปแพร่ภาพ
2.5

สินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อยที่สาํ คัญ
สินทรัพย์ที่สาํ คัญของ บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย
1) ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ประเภทของทรัพย์ สนิ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (ล้ านบาท)
(งบการเงินรวม)
31 ธันวาคม 2559
ที่ดิน
133.50
สนามฟุตบอล
0.04
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
95.55
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
127.40
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
22.39
ยานพาหนะ
22.87
ระบบสาธารณูปโภค
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
4.15
รวม
405.90

รายการเคลือ่ นไหวของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ระหว่างงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ นดังนี ้
ประเภทของทรัพย์ สนิ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (ล้ านบาท)
(งบการเงินรวม)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 ม.ค. 60
405.90
ซื ้อสินทรัพย์
2.02
ค่าเสื่อมราคา
(20.34)
จําหน่าย/โอนออก
(0.33)
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
387.25
บริ ษัทได้ นาํ ทีด่ นิ อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์และยานพาหนะส่วนหนึง่ ไปจดจํานองกับธนาคารพาณิชย์ เพือ่ เป็ น
หลักประกันเงินกู้ยมื ระยะยาวและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

14

2) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ คือ ค่าลิขสิทธิ์หวั หนังสือพิมพ์สยามกีฬาและนิตยสาร
รวมทังค่
้ าหัวหนังสือนิตยสารของบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าสุทธิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมลู ค่าสุทธิ ณ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 31
ธันวาคม 2559 จํานวนรวม 11.93 ล้ านบาท และ 12.17 ล้ านบาท ตามลําดับ
3) อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทจํานวน 1 แปลง ขนาดที่ดินประมาณ 5 ไร่ ตังอยู
้ ่ถนนบางนา-ตราด อําเภอ บางพลี ซื ้อมาเพือ่ ใช้ ก่อสร้ าง
เป็ นโกดังเก็บกระดาษ แต่มีการยกเลิกการสร้ าง อยูร่ ะหว่างรอการขาย มีมลู ค่าสุทธิ ณ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
จํานวน 44.48 ล้ านบาท และ 44.48 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัทได้ นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนไปจดจํานองไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ เพือ่ เป็ นหลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะ
สันจากสถาบั
้
นการเงินและเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษัทย่อย
4) สิทธิการเช่ า
บริ ษัทได้ ทาํ สัญญาสิทธิการเช่าอาคารกับ บริ ษัท กิเลนการพิมพ์ จํากัด มีมลู ค่าสุทธิ ณ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
จํานวน 82.56 ล้ านบาท และ 87.89 ล้ านบาท
5) เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม สิง่ แรกที่บริ ษัทพิจารณาก็คือ จะต้ องเป็ นการทําธุรกิจเกี่ยวกับด้ านกีฬาและ
สันทนาการเท่านัน้ โดยสัดส่วนในการลงทุนคณะกรรมการจะทําการพิจารณาเป็ นรายๆไปโดยดูจากแนวโน้ มของธุรกิจ ถ้ ามีโอกาส
สําเร็ จบริ ษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่สงู และส่งกรรมการของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการบริ หาร และกําหนดนโยบายในอดีตบริ ษัท
เข้ าไปลงทุนในบริ ษัทย่อยในอัตราส่วน ร้ อยละ 100 เพื่อควบคุมอํานาจการบริ หารงานเต็มที่ ส่วนบริ ษัทร่ วมบริ ษัทจะลงทุนใน
สัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 50 เพื่อใช้ เป็ นฐานในการรักษาลูกค้ าและขยายฐานลูกค้ าของบริ ษัทในอนาคต
3. ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
ลําดับ
ชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นาย ระวิ โหลทอง**
กรรมการ / ประธานทีป่ รึกษา / คณะกรรมการบริ หาร
2
นาย วิลกั ษณ์ โหลทอง*
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
3
นาย จรูญ วานิชชา*
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร
4
นาย วรรคสร โหลทอง*
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร
5
นาย สรายุทธ มหวลีรัตน์*
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
6
นาย ทวยเทพ ไวทยานนท์*
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
7
นาย โอฬาร เชื ้อบาง*
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
8
นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์
กรรมการ
9
พลอากาศโท รศ. นิกร ชํานาญกุล
กรรมการ
10
นาย สมชาย กรุสวนสมบัติ
กรรมการ
11
นาย ประดิษฐ์ นิธิยานันท์
กรรมการอิสระ
12
นาย สุเมธ เจนเจษฎา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
13
นาย กิตติ ชีนะเกตุ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
14
นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
15
นาย วิชยั เจดีย์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
15

หมายเหตุ

*,** กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท โดยกรรมการสองในเจ็ดคนนี ้ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
** นาย ระวิ โหลทอง ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและทุกตําแหน่ง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 16 กันยายน 2560

3.2

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 ผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วย
ลําดับ
ชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นาย สรายุทธ มหวลีรัตน์
กรรมการผู้จดั การ
2
นาย โอฬาร เชื ้อบาง
รองกรรมการผู้จดั การ และ ผู้อาํ นวยการฝ่ ายกองบรรณาธิการ
3
นาย ทวยเทพ ไวทยานนท์
ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิต
4
นาง ดุษฎี ลออวรเกียรติ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
5
นางสาว ลัดดาวัลย์ ภูพ่ านิช
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
6
นางสาว จันทร์ จิรา ปิ่ นแก้ ว
ผู้อํานวยการฝ่ ายจัดซื ้อ
7
นาง จันทนา แซ่คู
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
8
นาย ก้ าวโรจน์ สุตาภักดี
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
นางสาว สรี ราณัฐ มีคง
ผู้อํานวยการฝ่ ายจัดจําหน่าย

3.3

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 12 กันยายน 2560 มีดงั นี ้
ชื่อ
จํานวนหุ้น
1. กลุม่ นายระวิ โหลทอง
96,574,540
- นางสมลักษณ์ โหลทอง
51,817,395
- นายระวิ โหลทอง
43,227,445
- บริ ษัท โหลทอง โฮลดิ ้ง จํากัด
1,529,700
2. นายวรรคสร โหลทอง
40,493,988
3. นายวิลกั ษณ์ โหลทอง
39,810,032
4. บริ ษัท สามารถ มัลติมีเดีย จํากัด
29,150,379
5. นายไพฑูร ชุตมิ ากรกุล
12,126,963
6. นายศักดิ์ชยั สิริธนากร
10,594,237
7. นายวุฒิชยั เอกปั ญญาสกุล
9,000,000
8. น.ส.สุชาดา เชาวกุล
7,251,505
9. น.ส.สุภา หงษ์ ทอง
7,137,721
10. นายมณฑล นิมากร
7,040,700

ร้ อยละ
25.63
13.75
11.47
0.41
10.75
10.57
7.74
3.22
2.81
2.39
1.92
1.89
1.87
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4. ประวัตกิ ารเพิ่มทุนและประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1

ประวัตกิ ารเพิ่มทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
หน่วย:บาท

ทุนจดทะเบียน
ปี
ก่ อนการ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
2557
417,704,001
2558
417,704,001
2559
471,008,859
53,304,858
2560
471,008,859
85,637,951
หมายเหตุ * ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ทุนจดทะเบียน
หลังการ
เปลี่ยนแปลง
417,704,001
417,704,001
471,008,859
556,646,810*

ทุนชําระแล้ ว
ก่ อนการ
เปลี่ยนแปลง
303,279,281
361,167,354
376,807,087
376,807,087

เปลี่ยนแปลง
57,888,073
15,639,733
-

ทุนชําระแล้ ว
หลังการ
เปลี่ยนแปลง
361,167,354
376,807,087
376,807,087
376,807,087*

ปี 2557
บริ ษัทไม่มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน แต่ในระหว่าง ปี 2557 บริ ษัทได้ เพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิมจํานวน 303,279,281
หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 303,279,281 บาท เป็ นจํานวน 361,167,354 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน
361,167,354 บาท เพื่อรองรับการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 3 (SPORT-W3) จํานวน 1,805,300 หน่วย ใน
อัตราการใช้ สิทธิใหม่เท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.16158 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ ครัง้ ที่ 4 (SPORT-W4) จํานวน 10,822,700 หน่วย และ 43,267,246 หน่วย ในอัตราการใช้ สิทธิใหม่เท่ากับ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.03058 หุ้น และ ต่อ 1.03167 หุ้น ตามลําดับ รวมบริ ษัทจะมีทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วเพิ่มขึ ้น
57,888,073 บาท
ปี 2558
บริ ษัทไม่มกี ารเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทได้ เพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิมจํานวน 361,167,354
หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาทรวมเป็ นเงิน 361,167,354 บาทเป็ นจํานวน 376,807,087 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาทรวมเป็ นเงิ น
376,807,087 บาท เพือ่ รองรับการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 3 (SPORT-W3) จํานวน 13,464,232 หน่วย ใน
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่เท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.16158 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 15,639,733 บาท
ปี 2559
บริ ษัทไม่มีการเพิ่มทุนชําระแล้ ว แต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจด
ทะเบี ย นจาก 417,704,001 บาท เหลื อ 376,807,087 บาท โดยตัด หุ้น สามัญ จดทะเบี ย นที ย่ ัง ไม่ ไ ด้ อ อกจํ า หน่ า ย จํ า นวน
40,896,914 หุ้น เนือ่ งจากเป็ นหุ้นทีเ่ หลือจากการรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้ ว และอนุมตั ิให้ เพิม่ ทุน
จาก 376,807,087 บาทเป็ น 471,008,859 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํ านวน 94,201,772 หุ้นเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5 (SPORT-W5)
ปี 2560
ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 471,008,859 บาท
เป็ น 556,646,810 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 85,637,951 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการใช้ สทิ ธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (SPORT-W6)
4.2

ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2557 - 2559 บริ ษัทไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
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5. ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อย และบริษัทที่เข้ าร่ วมลงทุน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
บริษัทย่ อย

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท คอร์ โนแอนด์ แนช จํากัด
บริ ษัท สยามสปอร์ ต ดิจิตอลมีเดีย จํากัด

จัดกิจกรรมด้ านกีฬา งานโฆษณา
เปิ ดเว็บไซด์เพื่อให้ บริ การโฆษณาและ
บริ การด้ านไอที
บริ ษัท สยามสปอร์ ตมีเดีย แมเนจเม้ นท์ จํากัด จัดหาโฆษณาและจัดการแข่งขันกี ฬา
(หยุดดําเนินการชัว่ คราว)
บริ ษัท สยามสปอร์ ตบุ๊คส์ จํากัด
จัดจํ าหน่า ยหนังสือประเภทกี ฬาและ
นันทนาการ (หยุดดําเนินการชัว่ คราว)
บริษัทร่ วม
บริ ษัท ไอ-สปอร์ ต จํากัด

บริษัทที่ถอื หุ้นโดยบริษัทร่ วม

บริ ษัท ไอ-สปอร์ ต มีเดีย จํากัด
บริ ษัท สยามสปอร์ ต เทเลวิชน่ั จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารด้ านกีฬาผ่าน
สื อ่ อิ น เตอร์ แอคที ฟ มั ล ติ มี เ ดี ย เต็ ม
รูปแบบ
ประเภทธุรกิจ

ประมูลและให้ บริ การดิจิตอลทีวี
(หยุดดําเนินการชัว่ คราว)
จัดรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬา

ทุนชําระแล้ ว
(บาท)
70,000,000
100,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)
100
100

5,000,000

100

5,000,000

100

ทุนชําระแล้ ว
(บาท)
120,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)
37.5

ทุนชําระแล้ ว
(บาท)
1,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
โดยบริษัทร่ วม
(%)
100

60,000,000

100
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ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินรวมของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว-ฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า-สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทอื่น
สินค้ าคงเหลือสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํ ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นๆ
รายได้ รับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้ทรัพย์สิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมจากบุคคล หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว-สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ ว

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

30 มิ.ย. 2560

37,815
153
875,106
18,281
115,340
4,457
1,051,152

33,834
907,209
22,140
270,875
2,427
1,236,485

15,190
387,789
22,140
790
155,341
7,854
589,104

13,865
444,084
22,140
86,344
8,020
574,453

75,045
35,091
10,039
43,652
486,505
28,401
24,847
145,519
849,098
1,900,250

74,383
53,072
10,041
44,491
442,557
12,711
25,310
171,981
834,546
2,071,031

61,030
44,947
39
44,478
405,895
12,172
27,623
490,302
1,086,486
1,675,590

61,360
42,404
43
44,478
387,251
11,930
21,066
536,239
1,104,771
1,679,224

839,843
247,118
28,814
19,101
3,255
37,989
3,900
3,639
1,183,658

813,464
258,776
287,012
2,412
1,261
21,741
3,000
1,387,666

840,929
215,120
264,879
2,518
816
50,082
9,300
3,000
1,386,644

780,228
218,276
292,822
2,489
429
113,859
29,350
9,000
1,446,453

2,999
76,737
53,857
133,593
1,317,250

263
50,200
61,255
111,718
1,499,384

450
322
74,565
75,337
1,461,981

304
82,000
66,533
148,837
1,595,290

361,167

376,807

376,807

376,807
19

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนผู้ถือหุ้น
สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558
327,163
337,782
12
13
27,030
27,030
(130,716)
(169,985)
584,655
571,647
(1,656)
582,999
571,647
1,900,250
2,071,031

31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560
297,403
297,403
12
15
(460,613)
(590,291)
213,609
83,934
213,609
83,934
1,675,590
1,679,224

หมายเหตุ – ตารางข้ างต้ นมีการปั ดเศษทศนิยม

งบกําไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)

2557

2558

2559

6M 2560

1,177,900
1,363,417
2,541,317
(2,217,301)
324,016

999,784
1,012,173
2,011,957
(1,676,593)
335,364

801,406
226,473
1,027,879
(887,184)
140,695

356,921
111,426
468,347
(384,167)
84,180

1,480
3,000
669
1,595
47,487

3,997
750
3,414
709
13,183

6,407
40,245
123
(1,150)
698
17,079

8,584
800
7,229

(224,978)
(200,875)
(7,291)
(20,842)
41,589
2,727
(35,436)
(64,064)
(509,170)
7,301
(123,622)
(10,188)
(133,810)

(191,902)
(126,134)
(15,458)
22,598
(5,025)
(34,712)
(58,794)
(409,426)
19,700
(32,309)
(2,399)
(34,708)

(193,987)
(128,018)
(70,417)
(83,510)
(36,032)
(62,820)
(574,784)
11,630
(359,058)
1,021
(358,037)

(97,891)
(78,409)
2,752
(13,978)
(32,939)
(220,465)
(2,543)
(122,215)
(7,463)
(129,678)

รายได้
รายได้ จากการขายและบริ การ
รายได้ คา่ โฆษณา
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ คา่ เช่า
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กลับรายการจากการด้ อยค่าทีด่ ิน
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสิน ค้ า
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าลิขสิทธิ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้ าแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการถูกยกเลิกงานกิจกรรม
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
(หนี ้สงสัยจะสูญ) กลับรายการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จา่ ย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
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งบกระแสเงินสด (หน่ วย: พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่ าย) จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจําหน่าย
สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้ าตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ยตัดจ่าย
ดอกเบี ้ยจ่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ า
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อรับคืนหนังสือนิตยสาร(ลดลง)เพิ่มขึ ้น
ขาดทุนจากการยกเลิกงานกิจกรรม
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนบริ ษัทย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในระยะยาว
ขาดทุนจากการด้ อยค่าลิขสิทธิ์
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลับรายการจากการตีราคาที่ดิน
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดจากหลักทรัพย์เพื่อค้ า
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้ าแลกเปลี่ยน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าแลกเปลี่ยนจากการให้ บริ การลดลง
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน(กลับรายการ)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับจ้ างผลิตสื่อพิมพ์
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ รับล่วงหน้ า
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รับเงินจากการขอคืนภาษี
จ่ายชําระภาษี ถกู หัก ณ ที่จา่ ย
ชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2557

2558

(123,622)

(32,309)

(359,058)

(122,215)

52,446
1,432
9,614
2,508
64,064
(287)
425
(7,301)
(2,727)
(12,647)
20,842
(41,589)
(393)
(293)
(669)
7,291
(1,357)
(1)
1,227
(152)

45,058
694
9,862
908
58,795
(19,700)
1,345
(7,759)
(22,598)
15,458
(3,415)
(1)
4,475
(392)

42,693
539
12,159
292
62,820
(698)
(11,630)
83,343
539
70,417
(40,245)
(123)
(1)
4,450
(12)

20,340
242
8,358
2
32,939
2,543
(2,752)
(6,543)
(2,059)
113

(31,190)

50,420

(134,516)

(69,032)

16,025
155,635 (91,321)
(153,777) (69,179)
(4,595) (162,188)
(813)
424
1,639
542

326,734
(141,581)
45,815
(5,427)
(1,639)

(18,288)
(80,322)
68,997
(166)
234

(42,430)
(22,134)
1,047
7,287
(17,444)
(378)

6,396
27,943
(633)
219
(4,036)
(598)

(92,945)
28,814
2,087
2,551
(39,473)
(1,828)

108,039
258,199
1,140
236
(36,372)
(532)

2559
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งบกระแสเงินสด (หน่ วย: พันบาท)
จ่ายชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับ
เงินลงทุนชัว่ คราว-เงินฝากประจําเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากการจําหน่ายเงินทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริ ษัทร่วม
เงินสดรับสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินสดรับสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทอื่น(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ ้าประกัน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น
ซื ้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
ส่วนขาดทุนเกินทุนของบริ ษัทย่อยที่ขายในระหว่างปี
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชําระหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระหนี ้เจ้ าหนี ้ทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

2557
(479)
(118,350)

2558
(3,139)
56,269

2559

6M 2560

15,334

(69,286)

1
1,073
60,000
(45,000)
(18,281)
2,665
(14,018)
11,370
(3,131)
79,876
74,555

1
(18,110)
(3,859)
662
(18,325)
(11,643)
841
29,218
2,472
(18,743)

1
60,000
10,123
(790)
13,353
(68,699)
(3,146)
731
11,573

790
(330)
(2,009)
216
(1,333)

41,229
(4,500)
19,963
(41,965)
(8,690)
(4,426)
57,888
40,277
(63,320)
(6,289)
30,168
(13,627)
51,442
37,815

50,942
(900)
(37,786)
(2,330)
(18,943)
15,640
10,619
(58,750)
(41,508)
(3,981)
37,815
33,834

27,466
300
3,000
6,000
7,000
(21,536)
(1,614)
(2,130)
(64,037)
(45,551)
(18,644)
33,834
15,190

(60,701)
(1,650)
6,000
21,700
(3,000)
150,000
(4,545)
(533)
(45)
(37,932)
69,294
(1,325)
15,190
13,865
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

แผนที่สถานที่รับจองซือ้ หุ้น

