หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7 (“SPORT-W7”)

ระยะเวลาการจองซื้อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 5 ตุลาคม 2561
เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนควบคูก่ ับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (“SPORT-W7”)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (“SPORT-W7”)
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ ับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (“SPORT-W7”)
3. ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7)
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้น
5. เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
6. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 1,369,097,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินสิทธิของตน และเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“SPORT-W7”
หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 456,365,787 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (3 หุ้นสามัญใหม่ได้ SPORT-W7 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และ SPORT-W7
มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ที่ราคา 0.20 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ กําหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และกําหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561 (รวม 5 วันทําการ) โดยรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดสรร
การจองซื้อ ตลอดจนวิธีการจองซื้อและการชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตาม หนังสือแจ้งการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (“SPORT-W7”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ SPORT-W7
ดังกล่าว ตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
(“SPORT-W7”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(นายสรายุทธ มหวลีรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

(นายทวยเทพ ไวทยานนท์)
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เลขที่ใบจอง........................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 1,369,097,361 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่
ทีร่ าคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ควบคู่กับ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7) จํานวนไม่เกิน 456,365,787 หน่วย
ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ซื้อ 3 หุ้นใหม่ได้ SPORT-W7 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า

วันที่จองซื้อ
เรียน

 29 ตุลาคม 2561

 30 ตุลาคม 2561

 31 ตุลาคม 2561

 1 พฤศจิกายน 2561

 2 พฤศจิกายน 2561

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านั้น

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10หลัก) .....................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน...................................................................  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ………...........................................................................
ทั้งนี้ ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 (Record Date) ซึ่งบริษัทได้รับจาก บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ……………..............................………… โทรศัพท์มือถือ ……………..............................………… มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
(อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคา 0.20 บาทต่อหุ้น และหากซื้อ 3 หุ้นสามัญใหม่ จะได้ SPORT-W7 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
โดยผู้จองซื้อไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ SPORT-W7
จานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น)
ราคาต่อหุ้น (บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื้อตามสิทธิทั้งจํานวน
0.20
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
0.20
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย (กรณีที่ส่งค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 31 ตุลาคม 2561 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป)
 เงินสด
 เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค………………………….………….. ลงวันที่……………………..………… ธนาคาร………………………….…....…สาขา……………………………..…..
โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)”
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น หากไม่เลือก บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ )
ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้
บริษัท .............................................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่................................ ..นําหุ้นฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………………………..……………………...........บัญชีเลขที่...............................................
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:


เข้าบัญชี 600: ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนาส่งให้แก่บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด มิฉะนั้นจะ
ดาเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน



ขอรับใบหุ้นสามัญ: ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูล ผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรณษีย์ลงทะเบียน โดย
ข้าพเจ้ายิน ดี มอบหมายให้บ ริษัทดํ าเนิน การใด ๆ เพื่อ ให้การจัดทํ าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้ าพเจ้ าตามชื่อที่ อยู่ในฐานข้ อมูลของบริษัทภายใน 15 วันทํ าการนับจากวัน ปิดการจอง
ซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทําการแรกของการซื้อขายหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้า ไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
และเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชําระเงินจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่จองซื้อ หรือ หากเช็ค /แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้า
สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ
และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย
ลงชื่อ ...............................................................................................................ผู้จองซื้อ
( ...............................................................................................................)

“การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ”
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยคัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
วันที่จองซื้อ
 29 ตุลาคม 2561
 30 ตุลาคม 2561
 31 ตุลาคม 2561  1 พฤศจิกายน 2561
 2 พฤศจิกายน 2561
เลขที่ใบจอง........................................
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)...............................................................................................................เพื่อจองซื้อหุ้นของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท
จานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น)
ราคาต่อหุ้น (บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื้อตามสิทธิทั้งจํานวน
0.20
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
0.20
โดยชําระเป็น
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร)
 ดร๊าฟท์
เลขที่เช็ค ............................................................... วันที่ ......................................................ธนาคาร ...........................................................สาขา......................................................
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………………………บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่…………………………………….
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุ้น ในนามผู้จองซื้อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อ .............................................................................................................

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ชื่อบริษัท
Company Name

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
032
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
038
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
052
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-ZCOM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
221
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
224
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER
243
245
CUSTODIAN

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท:
ชื่อภาษาอังกฤษ:
ชื่อย่อ:

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Siam Sport Syndicate Public Company Limited
SPORT

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ
บริษัท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
3. รายละเอียดการจัดสรรหลักทรัพย์
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2561 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 2,011,605,593 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“SPORT-W7”) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“SPORT-W5”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
จํานวนหุ้นทีจ่ ัดสรร

: หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
: ไม่เกิน 2,011,605,593 หุ้น แบ่งเป็น
1) จํานวนไม่เกิน 1,369,097,361 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2) จํานวนไม่เกิน 456,365,787 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SPORT-W7
3) จํานวนไม่เกิน 186,142,445 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ SPORT-W5
อัตราส่วนการจัดสรรและ : 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท และ
ราคาเสนอขาย
3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (3 หุ้นสามัญใหม่ได้ SPORT-W7
1 หน่วย) (กรณีมเี ศษให้ปดั ทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
ทุนชําระแล้ว
: 456,365,787 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561)
ทุนที่จะชําระเพิ่มจากการ : แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
จัดสรรหุ้นในครั้งนี้ และ
1) ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจํานวน แต่ไม่มีผู้ใดใช้สิทธิแปลงสภาพ
ทุนชําระแล้วภายหลัง
ของ SPORT-W7 เลย
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้
2) ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจํานวน และมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพของ
SPORT-W7 เต็มจํานวน
(หน่วย: บาท)
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
ทุนที่จะชําระเพิ่มจากการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ 273,819,472.20 365,092,629.60
ทุนชําระแล้วภายหลังการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ 730,185,259.20 821,458,416.60

วิธีการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

วิธีการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นรองรับ

: จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 1,369,097,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน
1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท และผู้ถือหุ้นมี
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินสิทธิของตน โดยกําหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561
: จัดสรร SPORT-W7 จํานวนไม่เกิน 456,365,787 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน
3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิด
มูลค่า (ศูนย์บาท) และ SPORT-W7 มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ
1 หุ้นสามัญของบริษัท ที่ราคา 0.20 บาทต่อหน่วย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 456,365,787 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
SPORT-W7

4. วันกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
5. กาหนดวันจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
5.1. ระยะเวลาการจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561 (รวม 5 วันทําการ)
5.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา
9.00 น. - 15.00 น. โดยติดต่อที่
คุณลัดดาวัลย์ ภู่พานิช ฝ่ายการเงิน
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8055
*** ไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์และโทรสาร***
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในวันเวลาที่กําหนดไว้ข้างต้น
5.3. วิธีการจองซื้อและชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจํา นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้ นแต่ละรายต้องการจองซื้อ
ซึ่งไม่เกินสิทธิที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ลงไปในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียง 1 ใบ ต่อ
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชําระ

เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยสามารถชําระเป็น เงินสด หรือ เช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ณ สถานที่รับจองซื้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
(ก)

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านั้น

(ข)

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายพร้อม
หนังสือฉบับนี้แล้ว ซึ่งจะระบุจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนไม่เกินสิทธิของตนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(ค)

หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ เงินสด หรือ เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไว้ด้านหลังของหลักฐานการชําระเงิน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ และเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น
(1) กรณีชาระเป็นเงินสด (จ่ายชาระเต็มจานวน)
สําหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด สามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา
9.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
“ไม่รับจองซื้อเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร”
(2) กรณีชาระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (จ่ายชาระเต็มจานวน)
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ
ดร๊ า ฟท์ สามารถจองซื้ อ ได้ วั น ที่ 29 -31 ตุ ลาคม 2561 ตั้ ง แต่ เ วลา 9.00 น. – 15.00 น. โดย
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไปเท่านั้น
การชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ด้วย

(ง)

เอกสารประกอบการแสดงตัว
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อ มลงลายมื่อชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้
ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฎในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย น
รวบรวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท หรือ ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบ
หย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่ อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงลายมื่อชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
2) บุคคลต่างด้าว

: สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียน : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3
ในประเทศไทย
เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารของ
นิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
4) นิติบุคคลต่างประเทศ

: สําเนาเอกสารการจดทะเบี ยนจัดตั้ งนิติบุค คล และ/หรือ หนังสื อ
รับรองของนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อม
ลงลายมือ ชื่ อ รั บรองสํ า เนาถู ก ต้อ งโดยผู้ มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ
บุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสาร
หลักฐานตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
แล้ว ต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary public
และรั บ รองโดยเจ้ า หน้ า ที่ สถานฑู ต ไทย หรื อ สถานกงสุ ลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง และต้อง
มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ

(จ)

หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจมากระทําการแทน)
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับและผู้มอบอํานาจ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

(ฉ)

กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้องยื่น
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็น
ใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

5.4. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น
(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รั บการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ การไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะคืนเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อ ขอรับ
เช็คจากบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์
(ข) กรณีผู้ถือหุ้นชําระเงินเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ บริษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจอง
ซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงิน
ค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
5.5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้แต่เพียงกรณีเดียว โดยให้แสดงความประสงค์
ดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนของบริษัท คือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิดการ
จองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง
อาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นตามจํานวนที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพย์นั้นๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททํา การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับ
จัดสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่น เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
หากผู้จองซื้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้น ใน
นามของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเงื่อนไขในข้อ (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จองซื้อหุ้นมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื้ อ หุ้ น มี บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ อ ยู่ บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การนํ า หุ้ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรฝากไว้ กั บ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องตรงกับ ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออก
ใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเงื่อนไขในข้อ 5.5 (ก) แทน
** ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดกรอกรายละเอียดการส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ชัดเจน หรือมิได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัทส่งมอบ
หลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 5.5 (ก) **
5.6. ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการ
รับจองซื้อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน
ระยะเวลาจองซื้อ
(ข) กรณีจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทได้รับชําระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่
จะถือตามจํานวนเงินที่ได้รับชําระจากการจองซื้อเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ จํานวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นจองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด
(ค) ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุ้นและได้ชําระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.3
(ง) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือ มิได้ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนดไว้ หรือ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเวลาที่กําหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษทั
หรือ ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ชัดเจน หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการใดๆ ที่ระบุใน
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นอย่างถูกต้อง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้
(จ) กรณีผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ชัดเจน หรือ ไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้
ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
(ฉ) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด วิธีการชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
6.1 เพือ่ เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และลดความเสี่ยงในการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์
6.2 เงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
SPORT-W7 จํานวนไม่เกิน 365.09 ล้านบาท บริษัทจะนําไปชําระหนี้สินบางส่วน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน จํานวน
ไม่เกิน 200.00 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ จํานวนไม่เกิน
165.09 ล้านบาท
6.3 เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ SPORT-W5 บริษัทจะสํารองไว้เป็นเงินทุนหมุน เวียนในการดําเนินกิจการ
ของบริษัททั้งจํานวน
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 ทําให้มีสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น
7.2 ลดความเสี่ยงในการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
7.3 ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทุน สําหรับการ
ชําระหนี้สินและลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนที่ ได้รับการจัดสรร
ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
8.3 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนเอง
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
บริษัทจะทําการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และเข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท
ชื่อบริษัท:
ประเภทธุรกิจ:
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่:
เลขทะเบียนบริษัท:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
โฮมเพจบริษัท:

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SPORT”)
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ อีเว้นท์ และดิจิตอลมีเดีย
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
0107538000100
(662) 508-8000 ต่อ 5215
(662) 508-8056
www.siamsport.co.th

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ โดยเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายด้านสิ่งพิมพ์กีฬา ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์กีฬา
จํานวน 7 ฉบับ ได้แก่ สยามกีฬารายวัน มวยสยามรายวัน สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน สปอร์ตพูลรายวัน สปอร์ตแมนรายวัน และตลาด
ลูกหนังรายวัน ฟุตบอลสยามรายวัน หนังสือพิมพ์บันเทิง จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ สยามดารารายวัน นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจ
ด้านสื่อประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและสันทนาการ เช่น ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจอีเว้นท์ และธุรกิจดิจิตอลมีเดีย เป็นต้น
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.1.1 สิง่ พิมพ์
รายได้จะมาจากการขายหนังสือพิมพ์และนิตยสารสิ่งพิมพ์ของบริษัท ดังนี้
หนังสือพิมพ์
1)
สยามกีฬารายวัน เป็นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับแรกของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และจําหน่ายตั้งแต่ปี 2527 โดยจะ
เน้นการเสนอข่าวด้านกีฬาทั้งในและต่างประเทศทุกประเภทกีฬาโดยเนื้อหาข้างในจะเป็นการรายงานผลการแข่งขัน โปรแกรมการ
แข่งขัน บทวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักเขียนของบริษัทและบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง คอลัมน์เด่น รวมทั้งการนําเสนอภาพข่าวกีฬา
ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก
2)
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน เป็นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับที่สองของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในปี 2535
ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเน้นข่าวสารด้านฟุตบอลต่างประเทศเป็นหลัก เนื้อหาข้างในจะแยกประเภทตามประเภทฟุตบอล เช่น
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก(อังกฤษ), ฟุตบอลบุนเดสลีก้า(เยอรมัน), ฟุตบอลลาลีก้า(สเปน), ฟุตบอลกัลโช่ (อิตาลี) เป็นต้น โดยมีนักเขียน
ของบริษัทและบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง เป็นผู้วิเคราะห์ วิจารณ์ ฟุตบอลในแต่ละลีก
3)
มวยสยามรายวัน เป็นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับที่สามของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในปี 2537 ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเน้นข่าวสารด้านมวยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่ากีฬามวยมีแนวโน้มของการเติบโตมากขึ้น
เพราะมีการจัดแข่งขันชกมวยทุกวันไม่ว่าจะเป็นสนามมวยลุมพินี สนามมวยราชดําเนิน สนามมวยอ้อมน้อย และสนามมวยช่อง 7
สี สําหรับเนื้อหาจะเป็นการรายงานผลการชกมวย โปรแกรมการชก รวมทั้งการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
4)
สปอร์ตพูลรายวัน เป็นหนังสือรายวันฉบับที่สี่ของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในปี 2539 ซึ่งเป็น
หนังสือที่มีเนื้อหาเน้นในเรื่องอัตราต่อรองกีฬาต่างประเทศโดยเฉพาะกีฬาประเภทฟุตบอลเป็นหลัก รวมทั้ งการวิเคราะห์ความ
น่าจะเป็น การทํานายผลการแข่งขัน และสถิติผลการแข่งขันทุกลีกดัง โดยนักเขียนของบริษัท
5)
สปอร์ตแมนรายวัน เป็นหนังสือรายวันฉบับที่ห้าของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในเดือนกันยายน
2544 ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราต่อรองกีฬาทุกประเภทจากทั่วโลก

6)
ตลาดลูกหนังรายวัน เป็นหนังสือรายวันฉบับที่หกของบริษัทเริ่มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในเดือนสิงหาคม
2549 ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม ผลการแข่งขันและการวิเคราะห์ฟุตบอลลีกรองของยุโรป
7)
ฟุตบอลสยามรายวัน เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่เจ็ดของบริษัทเริ่มจัดพิมพ์และวางจําหน่ายในเดือน
มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการแข่งขัน และการวิเคราะห์
เจาะลึกฟุตบอลไทย
8)
สยามดารารายวัน เป็นหนังสือบันเทิงรายวันฉบับแรกของบริษัทเริ่มจัดพิมพ์และจําหน่ายในปี 2548 เป็น
หนังสือพิมพ์รายวันด้านบันเทิงฉบับแรกของประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับดารา ละคร เพลง ทั้งในและต่างประเทศ (ปัจจุบันเป็น
ฉบับแทรกในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน)
นิตยสาร
ในส่วนของนิตยสาร ปัจจุบันบริษัทมีนิตยสารหลายฉบับแยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มฟุตบอล ได้แก่ สตาร์ซอคเก้อร์ และฟุตบอลสยาม
กลุ่มมวย ได้แก่ มวยสยาม และมวยโลก
กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นิตยสารสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ
กลุ่มบันเทิง ได้แก่ เอนเตอร์เทน

สตาร์ซอคเก้อร์ เริ่มตีพิมพ์ในปี 2518 สตาร์ซอคเก้อร์เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะในเรื่องราวของทีมและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของการแข่งขันฟุตบอลลีกต่างๆ ในทวีปยุโรป
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยํา ฉับไว บริษัทจึงได้ทําการส่งนักข่าวไปประจําการอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น
อังกฤษ, สเปน, เอเมริกา, ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อทําหน้าที่รายงานข่าวกลับเมืองไทย

ฟุตบอลสยาม เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่เสนอข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกีฬาฟุตบอลใน
ประเทศและแถบประเทศเอเซีย (สิงคโปร์, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน ฯลฯ)

มวยสยาม เดิมบริษัทพิมพ์สัปดาห์ละ 2 ครั้งแต่ปัจจุบันบริษั ทได้ลดการพิมพ์ลงเหลือสัปดาห์ละครั้ง เป็น
นิตยสารที่เน้นในการเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของวงการมวยไทย ทั้งรายงานผลการชก สถิติการชก ประวัติของนักมวย การ
คาดคะเนผลการชก บทวิเคราะห์วิจารณ์

มวยโลก เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่รายงานความเคลื่อนไหวของกีฬามวยสากลอาชีพทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เนื้อหาประกอบด้วย การรายงานผลการชก การจัดอันดับนักชก ประวัตินักชก โปรแกรมการชก

นิตยสารสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้พิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ
ประกอบด้วย นิตยสารแฟนผี, นิตยสารโฟร์โฟร์ทู (442) เป็นต้น นิตยสารเหล่านี้จะจัดพิมพ์เป็นรายเดือน เนื้อหาเรื่องราวของแต่ละ
สโมสรเช่น ผลงานในอดีต นักเตะยอดเยี่ยม โปรแกรมการแข่งขัน ข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรและประวัตินักเตะ เป็นต้น

เอนเตอร์เทน เป็นนิตยสารด้านบันเทิงราย 15 วัน โดยเนื้อหาหลักคือ การรายงานข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ไทยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบทวิจารณ์ และบทแนะนําภาพยนตร์

นิตยสารอื่น เป็นนิตยสารที่บริษัทจัดพิมพ์ขึ้นเป็นกรณีพิเศษเช่นนิตยสารฟุตบอลโลก จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อมีการ
แข่งขันฟุตบอลโลก,นิตยสารยูโร จัดพิมพ์เมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร,ไกด์บุ๊คส์ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น
2.1.2 ธุรกิจโทรทัศน์
การดําเนินงานด้านธุรกิจโทรทัศน์แบ่งเป็น 4 ลักษณะดังนี้
1)
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ดําเนินงานภายใต้ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จํากัด ปัจจุบันมี 3 ช่องสามารถ
รับชมได้ทาง True Visions ประกอบด้วย ช่องสยามสปอร์ ตนิวส์ (True693) ,สยามสปอร์ตฟุตบอล(True 694) และ T-Sports
(True695) รายได้มาจากการหาค่าโฆษณาทั้ง 3 ช่อง

2)

รายการทีวี
รายการพิเศษ เป็นรายการโทรทัศน์ที่บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการเฉพาะ
ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร บริษัทจะติดต่อเช่าเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์
เพื่อหาสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนรายการโดยจะบันทึกเป็นค่าโฆษณา โดยรูปแบบรายการจะเป็นลักษณะการรายงานผลการ
แข่งขันในอดีต สถิติที่สําคัญ รายงานผลการแข่งขัน ปัจจุบัน การวิเคราะห์และวิจารณ์เกมส์การแข่ งขันก่อนเริ่มทําการแข่งขัน
นําเสนอโปรแกรมการแข่งขัน สําหรับพิธีกรในรายการบริษัทจะใช้นักข่าวของบริษัทเองและว่าจ้างบุคคลภายนอก
รายการประจา รายการโทรทัศน์ที่ดําเนินงานโดย บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จํากัด ประกอบด้วย
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.
รายการเวิลด์ ซอคเกอร์ แอนด์ สปอร์ต
ช่อง 9
ทุกวันเสาร์
23.30-00.00 น.
รายการสยามสปอร์ตตรงประเด็น
เนชั่นทีวี
จันทร์-ศุกร์
17.55-18.00 น.
3)
รับผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด ดําเนินงานภายใต้ บริษัท สยามสปอร์ตเทเลวิชั่น จํากัด ปัจจุบันรับจ้างผลิต
สัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย อาทิ ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก , กีฬาแห่งชาติ , กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ , กีฬาคนพิการ รวมทั้งกีฬาประเภทอื่นๆ
4)
รับผลิตรายการทีวี ดําเนินงานภายใต้ บริษัท สยามสปอร์ตเทเลวิชั่น จํากัด ปัจจุบันรับผลิตรายการให้กับ
CTH และสถานีทีวีดิจิตอล อาทิ PPTV, เนชั่น และการกีฬาแห่งประเทศไทยช่อง T-SPORTS
2.1.3 ธุรกิจอีเว้นท์
ดําเนินงานโดยบริษัท คอร์โนแอนด์แนช จํากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นการบริหารจัดการอีเว้น ท์ด้านกีฬาและบันเทิงเป็น
หลัก และจัดเป็นประจําทุกปีโดยเป็นผู้จัดอีเว้นท์เองและร่วมจัดอีเว้นท์กับพาร์ทเนอร์อื่นๆ
2.1.4 ธุรกิจดิจิตอลมีเดีย
ถือเป็นธุรกิจใหม่ดําเนินงานภายใต้บริษัทย่อยคือบริษัท สยามสปอร์ตดิจิตอลมีเดีย จํากัด ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
1) Website ประกอบด้วย
www.siamsport.co.th
www.siamdara.com
www.fhm.in.th
www.girldaily.com
2) Application/VDO clip, YouTube, Facebook, LINETV และ social media อื่นๆ
3) รับจ้างผลิต Content ต่างๆ
2.2

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ด้านกีฬาของบริษัท ถือครองส่วนแบ่งทางด้านการตลาดเป็นอันดับหนึ่งกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากสิ่งพิมพ์ด้าน
กีฬาในบ้านเรายังมีจํานวนน้อยมาก ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งพิมพ์ของบริษัท ทั้งนี้เ นื่องจากบริษัทดําเนินการด้านกีฬามาเป็ น
เวลานาน กว่า 40 ปี สําหรับนิตยสารด้านบันเทิงบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้าน
บันเทิงได้เลิกกิจการไปหลายเล่ม เมื่อพิจารณาจากภาพรวมแล้วยังถือได้ว่าบริษัทมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจเพราะอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ด้านกีฬาและบันเทิงมีผู้ประกอบการน้อยรายโดยมีบริษัทเป็นผู้นําตลาด สําหรับแนวโน้มในอนาคตธุรกิจสิ่งพิ มพ์ด้านกีฬา
และบันเทิงยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอข่าวสารไปในทิศทางที่ผู้อ่านให้ความสนใจ
และบริษัทจะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้

เว็บไซต์
เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.siamsport.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกีฬาทุกประเภททั้ งในและต่างประเทศ
ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในด้านกีฬาและติดอันดับ 1 ใน 10 ของเว็บไซต์ทั้งหมดของไทย www.siamdara.com เป็นเว็บไซต์
เกี่ยวกับข้อมูลด้านบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ และ www.fhm.in.th เป็นเว็บไซต์ภายใต้นิตยสารเอฟ.เอช.เอ็ม ซึ่งเป็นเว็บไซต์
เกี่ยวกับผู้หญิง www.girldaily.com เป็นเว็ปไซต์คอมมูนิตี้เกี่ยวกับ แฟชั่น , บิวตี้, ไลฟ์สไตล์ ของผู้หญิง ซึ่งในอนาคตบริษัทจะทํา
Content ไปสู่ช่องทางและแพลทฟอร์มใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การบริโภคของผู้ใช้และจะเพิ่มช่องทางการหารายได้จากทางอื่นๆ เช่น
บริการอีคอมเมอร์ช, ระบบเก็บเงินสมาชิก เป็นต้น
ธุรกิจโทรทัศน์
รายการกีฬาทางโทรทัศน์ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายการเป็นจํานวนมาก มีทุกช่อง บริษัทก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายการดังกล่าว
ปัจจุบันบริษัทมีความได้เปรียบในแง่ของเนื้อหา คุณภาพของรายการเพราะบริษัทมีศูนย์ข้อมูลด้านกีฬาทุกประเภทตั้งแต่อดี ตถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งผู้ดําเนินรายการก็เป็นนักข่าวของบริษัทที่เป็นที่ยอมรับของผู้ชม ทําให้รายการของบริษัทติดอันดับสูงสุด 5 รายการ
แรก แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจทางโทรทัศน์ค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายราย ซึ่งนโยบายด้านราคาจะเป็นตัว
แปรหลักทําให้ผู้สนับสนุนรายการสนใจลงโฆษณา ดังนั้นจะมีการแข่งขันกันด้านราคาสูงมากในอนาคต สําหรับนโยบายของบริษัท
คือการเน้นคุณภาพรายการเป็นหลัก และเน้นการถ่ายทอดสด และการรับผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิตอล
2.3

การตลาดและการจัดจาหน่าย
1) กลยุทธ์ด้านการตลาด

จัดให้มีนักข่าวในต่างประเทศ บริษัทได้มีนโยบายในการทําข่าวโดยการส่งนักข่าวของบริษัทไปประจําอยู่ใน
ต่างประเทศเช่น อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, อเมริกา เพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา ที่สําคัญจะได้
รายงานข่ าวความเคลื่อ นไหวด้ า นกี ฬาที่ เกิ ดขึ้ น ในแต่ละประเทศที่ ประจํ า อยู่ ซึ่ง จะไม่มี เกร็ ดข่ าวในข่ า วกี ฬาของสํา นั กข่ า ว
ต่างประเทศที่ใช้กันอยู่ เช่น สํานักข่าวรอยเตอร์ สํานักข่าวเอพี, สํานักข่าวเอ.เอฟ.พี เป็นต้น ทําให้ประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ของ
บริษัทมีความโดดเด่นกว่าข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ทั่วๆไป

จัดให้มีนักข่าวภูมิภาค เนื่องจากฟุตบอลอาชีพในไทยกําลังเป็นที่นิยมและมีระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม บริษัทต้องมีการจัดส่งนักข่าวและช่างภาพไปประจําในแต่ละภูมิภาคเพื่อนําเสนอผลการแข่งขัน ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ

จัดให้มีคอลัมน์พิเศษ การจัดให้มีคอลัมน์พิเศษขึ้นเพื่อให้ผู้ อ่านมีส่วนร่วมในหนังสือพิมพ์เช่นการเขีย น
จดหมายเข้ามาหาคอลัมน์นิสต์แล้วนําลงในหนังสือพิมพ์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น หรือการจัดให้มกี ารทายผล
กีฬาโดยมีรางวัลมอบให้ เปิดหน้าสกู๊ปข่าวที่มีผู้สื่อข่าวอยู่ต่างประเทศ

จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์พิเศษ เมื่อมีเหตุการณ์ใดที่กําลังเป็นที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น บริษัทจะจัดพิมพ์ออกวาง
จําหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทันทีทําให้ลูกค้าติดตามสิ่งพิมพ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องทําให้สิ่งพิมพ์ของบริษัท
ประสบความสําเร็จทุกครั้งเมื่อวางตลาด

กาหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน สิ่งพิมพ์ของบริษัทมีการจําแนกอย่างชัดเจนเช่นสยามกีฬารายวัน เป็นเรื่องราว
ของกีฬาทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ, สตาร์ซ้อคเกอร์รายวัน เป็นเรื่องราวของกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ , มวย
รายวัน เป็นเรื่องราวกีฬามวยทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ทําให้ผู้อ่านที่สนใจกีฬาในแต่ละเรื่องสามารถติดตามได้
อย่างถูกต้องและคุ้มค่ากับเนื้อหาที่ต้องการรู้

ขายเนื้อที่โฆษณาเป็นแพ็คเกจ เนื่องจากบริษัทมีสื่อด้านกีฬาทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน , นิตยสาร, รายการ
โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ทําให้บริษัทสามารถกําหนดให้ลูกค้าลงเป็นแพ็คเกจ คือ ขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์,นิตยสาร, รายการ
โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ในราคาที่ประหยัดกว่าการแยกลงในแต่ละสื่อ ซึ่งถือเป็นการจูงใจที่ได้ผลเป็นอย่างดี

2) นโยบายด้านราคา
สิ่งพิมพ์
ในการตั้งราคาสิ่งพิมพ์ทางบริษัทจะพิจารณาจากราคาตลาดของสิ่งพิมพ์ประเภทเดียวกัน เช่น หนังสือพิมพ์ จะดู
ราคาของค่ายอื่นประกอบแล้ววางตําแหน่งให้อยู่ระหว่างกลางเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของบริษัทเป็นคนระดับกลางถึงล่างซึ่งกําลัง
ซื้อเป็นส่วนสําคัญ นอกเหนือจากในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ราคากระดาษ
ปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทจะมีการทบทวนการขึ้นราคาเป็นครั้งๆไป
โทรทัศน์
เนื่องจากรายการโทรทัศน์ด้านกีฬามีอยู่หลายรายการทําให้การแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการกําหนดราคาค่า
โฆษณา บริษัทจะขายค่าโฆษณาในราคาตลาดเมื่อเทียบเคียงกับรายการประเภทเดียวกันโดยมีส่วนลดการค้าเป็นตัวจูงใจให้กับ
ลูกค้า เช่น ถ้าจองลงโฆษณาระยะยาว 3, 6, 9 หรือ 12 เดือน บริษัทก็จะให้ส่วนลดพิเศษ
การรับจ้างผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด
เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายทําให้มีการแข่งขัน ดังนั้นบริษัทจะยึดราคาตลาดหรือราคากลาง ในการรับจ้าง
และมีการทําสัญญาระยะยาว เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือ 3 ปี เป็นต้น
การรับจ้างผลิตรายการทีวี
การรับจ้างผลิตรายการทีวีเป็นการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยบริษัทจะพิจารณากําหนดราคาโดยคิด
จากต้นทุนบวกด้วยกําไรในอัตราที่เหมาะสม และมีการทําสัญญาระยะยาว
การรับจ้างทาอีเว้นท์
การรับจ้างทําอีเว้นท์ส่วนใหญ่บริษัทกับลูกค้าได้ทํากันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นราคาจะมีการปรับขึ้นทุกปี
อย่างน้อยร้อยละ 5
3) ลักษณะของลูกค้าและการจัดจาหน่าย
หนังสือพิมพ์ บริษัทจะจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนร้านค้าทั่วประเทศโดยบริษัทจะให้ส่วนลดการค้าร้อยละ 30 จาก
ราคาหน้าปก ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหน่ายประมาณ 600 รายทั่วประเทศโดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้า มีทั้งใช้รถยนต์
ของบริษัท จ้างสายส่งอาชีพ หรือเครื่องบินของการบินไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้มีช่องทางการขายในร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น
อีเลฟเว่น ซีเอ็ดบุ๊คส์ เทสโก้โลตัส B2S ร้านนายอินทร์ เป็นต้น
นิตยสาร บริษัทจะจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายรายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จํากัด โดย
บริษัทจะให้ส่วนลดการค้าร้อยละ 35 จากราคาหน้าปกและบริษัทจะจัดส่งหนังสือให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะไปกระจายส่งให้กับเอ
เยนต์ต่างๆเอง
ค่าโฆษณา บริษัทจะมีการติดต่อผ่านทั้งเอเยนซี่ โฆษณาและลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง โดยจะมีพนักงาน
ขายเป็นผู้ติดต่อหาลูกค้า นอกจากนี้นักข่าวก็มีส่วนช่วยหาลูกค้า โดยบริษัทมีการให้ค่านายหน้าเป็นผลตอบแทน
รายการโทรทัศน์ จะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเอเยนซี่โฆษณาและลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง
การรับผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด/การรับจ้างผลิตรายการทีวี/อีเว้นท์ จะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเอเยนซี่โฆษณาและ
ลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง
ตารางลักษณะลูกค้า
ประเภท
กลุ่มผู้อ่าน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สิ่งพิมพ์
กีฬา
ชายและหญิงอายุ 12 ปีขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬา เครื่องดื่ม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า
บันเทิง
ชายและหญิงอายุ 12 ปีขึ้นไป
ร้านอาหาร สถานบันเทิง โทรศัพท์เคลื่อนที่ โรงภาพยนต์ สินค้าสุขภาพและ
ความงาม เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า

2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1) กาลังการผลิต
หนังสือพิมพ์รายวัน
บริษัทจะเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือกีฬารายวัน และหนังสือพิมพ์สตาร์ซอกเก้ อร์รายวัน โดยเครื่องพิมพ์ของบริษัทเอง
(ยกเว้นบางช่วงจ้างบริษัท กิเลนการพิมพ์ จํากัด จัดพิมพ์ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เสีย) ในส่วนของมวยรายวัน, สปอร์ตพูลรายวัน,
สปอร์ตแมนรายวัน, ตลาดหลูกหนัง และฟุตบอลสยามจ้าง บริษัท กิเลนการพิมพ์ จํากัด จัดพิมพ์ โดยขั้นตอนการพิมพ์จะเริ่มที่กอง
บรรณาธิการทําการปิดข่าว แล้วส่งให้กับฝ่ายเตรียมผลิตเพื่อจัดทําเพลทแม่พิมพ์ เสร็จแล้วส่งลงไปพิมพ์
2558
2559
2560
กาลังการผลิตเต็มที่ (พันฉบับ)
สยามกีฬารายวัน(1)
20,075.00
20,075.00
20,075.00
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน(2)
36,500.00
36,500.00
36,500.00
มวยรายวัน(3)
10,037.00
10,037.00
10,037.00
สปอร์ตพูลรายวัน(4)
60,225.00
60,225.00
60,225.00
สปอร์ตแมนรายวัน(5)
20,075.00
20,075.00
20,075.00
ตลาดลูกหนังรายวัน(6)
20,075.00
20,075.00
20,075.00
ฟุตบอลสยามรายวัน(7)
20,075.00
ปริมาณการผลิตจริง (พันฉบับ)
สยามกีฬารายวัน
4,945.00
4,945.00
4,152.00
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน
12,765.00
12,765.00
8,903.00
มวยรายวัน
3,210.00
3,210.00
3,719.00
สปอร์ตพูลรายวัน
26,585.00
26,585.00
18,692.00
สปอร์ตแมนรายวัน
10,735.00
10,735.00
7,381.00
ตลาดลูกหนังรายวัน
9,625.00
9,625.00
6,790.00
ฟุตบอลสยามรายวัน
2,258.00
นิตยสาร
เนื่องจากการผลิตในส่วนที่เป็นนิตยสารยังมีปริมาณที่ต่ําอยู่ ทําให้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลงทุนในส่วนของ
เครื่องจักร สําหรับการพิมพ์ในส่วนของนิตยสารบริษัทได้ทําการว่าจ้าง บริษัท สยามพริ้นท์ จํากัด ในการจัดพิมพ์นิตยสารทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทําอาร์ตเวิร์ก ถ่ายเลย์เอ๊าท์ ลงเพลท และจัดหากระดาษ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆจะรวมอยู่ในค่าพิมพ์
ซึ่งเป็นราคาตลาด
รายการโทรทัศน์
บริษัทจะมีหน่วยงานด้านรายการโทรทัศน์เป็นผู้กําหนดรูปแบบรายการที่จะนําออกแพร่ภาพ จากนั้นทีมงานจะเป็น
ผู้จัดทําเทปที่จะออกอากาศ แล้วทําการลงบันทึกเสียง ตัดต่อ แล้วผลิตออกมาเป็นเทปเพื่อส่งสถานี โดยบริษัทจะเป็นผู้ดํา เนินการ
เองทั้งหมด
รับจ้างผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด
บริษัทจะมี การแบ่งแยกหน่วยงานที่รับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการกํ าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย โดยบริษัทมีรถถ่ายทอดสดอยู่จํานวน 7 คัน ในกรณีมีปริมาณงานเข้ามามากจะใช้วิธีการเช่าจากภายนอกเป็นการชั่วคราว
รับจ้างผลิตรายการทีวี
บริษัทจะใช้ห้องสตูดิโอของบริษัทเป็นสถานที่ผลิตรายการให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเพียงพอต่อการรับจ้างผลิตรายการ และ
ไม่มีผลกระทบต่อรายการปกติแต่อย่างใด

2) กระบวนการผลิต
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
กองบรรณาธิการ
เรียงพิมพ์
พิสูจน์อักษร(Proof)
วางแปลนและงานทางศิลปะ(Lay-out / Artwork)
ทําเพลทแม่พิมพ์ (CTP)
พิมพ์ (Printing)
สอดเข้ารูปเล่ม

ธุรกิจโทรทัศน์
รวบรวมข้อมูลที่จะนําเสนอ
เขียนบท (Script)
ถ่ายทํารายการ
ตัดต่อ
บันทึกเสียง
อัดลงม้วนเทปเพื่อนําไปแพร่ภาพ

2.5

สินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อยทีส่ าคัญ
สินทรัพย์ที่สําคัญของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย
1) ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทของทรัพย์สนิ
(งบการเงินรวม)
ที่ดิน
สนามฟุตบอล
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณูปโภค
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
133.50
0.04
86.13
108.86
16.97
21.22
5.11
371.83

รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ระหว่างงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นดังนี้
ประเภทของทรัพย์สนิ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
(งบการเงินรวม)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 ม.ค. 60
371.83
ซื้อสินทรัพย์
10.65
ค่าเสื่อมราคา
(31.36)
จําหน่าย/โอนออก
(1.48)
ได้มาจาการซื้อธุรกิจ
334.56
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61
684.20
บริษัทได้นําที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์และยานพาหนะส่วนหนึ่ง ไปจดจํานองกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2) สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ คือ ค่าลิขสิทธิ์หัวหนังสือพิมพ์สยามกีฬาและนิตยสาร
รวมทั้งค่าหัวหนังสือนิตยสารของบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2561 และ 31
ธันวาคม 2560 จํานวนรวม 29.96 ล้านบาท และ 11.72 ล้านบาท ตามลําดับ
3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงน
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจํานวน 1 แปลง ขนาดที่ดินประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด อําเภอ บางพลี ซื้อมาเพื่อใช้ก่อสร้าง
เป็นโกดังเก็บกระดาษ แต่มีการยกเลิกการสร้าง อยู่ระหว่างรอการขาย มีมูลค่าสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560
จํานวน 44.48 ล้านบาท และ 44.48 ล้านบาท ตามลําดับ บริษัทได้นําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปจดจํานองไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อย
4) สิทธิการเช่า
บริษัทได้ทําสัญญาสิทธิการเช่าอาคารกับ บริษัท กิเลนการพิมพ์ จํากัด มีมูลค่าสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560
จํานวน 129.60 ล้านบาท และ 137.37 ล้านบาท

5) เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิ่งแรกที่บริษัทพิจารณาก็คือ จะต้องเป็นการทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านกีฬาและ
สันทนาการเท่านั้น โดยสัดส่วนในการลงทุนคณะกรรมการจะทําการพิจารณาเป็นรายๆไปโดยดูจากแนวโน้มของธุรกิจ ถ้ามีโอกาส
สําเร็จบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่สูงและส่งกรรมการของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร และกําหนดนโยบายในอดีตบริษัท
เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยในอัตราส่วน ร้อยละ 100 เพื่อควบคุมอํานาจการบริหารงานเต็มที่ ส่วนบริษัท ร่วมบริษัทจะลงทุนใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อใช้เป็นฐานในการรักษาลูกค้าและขยายฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ
ตาแหน่ง
1
นาย วิลักษณ์ โหลทอง*
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2
นาย จรูญ วานิชชา*
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
3
นาย วรรคสร โหลทอง*
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
4
นาย สรายุทธ มหวลีรัตน์*
กรรมการ / กรรมการบริหาร
5
นาย ทวยเทพ ไวทยานนท์*
กรรมการ / กรรมการบริหาร
6
นาย โอฬาร เชื้อบาง*
กรรมการ / กรรมการบริหาร
7
นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์
กรรมการ
8
พลอากาศโท รศ. นิกร ชํานาญกุล
กรรมการ
9
นาย สมชาย กรุสวนสมบัติ
กรรมการ
10
นาย ประดิษฐ์ นิธิยานันท์
กรรมการอิสระ
11
นาย สุเมธ เจนเจษฎา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
12
นาย กิตติ ชีนะเกตุ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
13
นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
14
นาย วิชัย เจดีย์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
หมายเหตุ

3.2

ผู้บริหาร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*,** กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษทั

ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย
ชื่อ
ตาแหน่ง
นาย สรายุทธ มหวลีรัตน์
กรรมการผู้จดั การ
นาย โอฬาร เชื้อบาง
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อํานวยการฝ่ายกองบรรณาธิการ
นาย ทวยเทพ ไวทยานนท์
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต
นาง ดุษฎี ลออวรเกียรติ
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี
นางสาว ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
นางสาว จันทร์จิรา ปิ่นแก้ว
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ
นาง จันทนา แซ่คู
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นาย ก้าวโรจน์ สุตาภักดี
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว สรีราณัฐ มีคง
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดจําหน่าย

3.3

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 5 กันยายน 2561 มีดังนี้
ชื่อ

จานวนหุ้น
141,074,540
96,317,395
43,227,445
1,529,700
53,931,188
53,427,632
29,150,379
16,002,037
12,426,963
8,137,721
7,424,100
7,251,505

1. กลุ่มนายระวิ โหลทอง
- นางสมลักษณ์ โหลทอง
- นายระวิ โหลทอง
- บริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จํากัด
2. นายวรรคสร โหลทอง
3. นายวิลักษณ์ โหลทอง
4. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จํากัด
5. นายศักดิ์ชยั สิริธนากร
6. นายไพฑูร ชุติมากรกุล
8. น.ส.สุภา หงษ์ทอง
9. นายมณฑล นิมากร
10. น.ส.สุชาดา เชาวกุล

ร้อยละ
30.91
21.11
9.47
0.33
11.82
11.71
6.39
3.51
2.72
1.78
1.63
1.59

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
หน่วย:บาท

ปี
2558
2559
2560
1 ม.ค. - 7 ส.ค.
2561

ทุนจด
ทะเบียนก่อน
การ
เปลี่ยนแปลง
417,704,001
471,008,859
471,008,859
937,477,860

53,304,858
466,469,001

ทุนจด
ทะเบียนหลัง
การ
เปลี่ยนแปลง
417,704,001
471,008,859
937,477,860

-

937,477,860

เปลี่ยนแปลง

ทุนชาระแล้ว
ก่อนการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ทุนชาระแล้ว
หลังการ
เปลี่ยนแปลง

361,167,354
376,807,087
376,807,087

15,639,733
79,558,573

376,807,087
376,807,087
456,365,660

456,365,660

127

456,365,787

ปี 2558
บริษัทไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแล้วจากเดิม จํานวน
361,167,354 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นเงิน 361,167,354 บาท เป็นจํานวน 376,807,087 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท รวม
เป็นเงิน 376,807,087 บาท เพื่อรองรับการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SPORT-W3) จํานวน 13,464,232
หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิใหม่เท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.16158 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 15,639,733 บาท
ปี 2559
บริษัทไม่มีการเพิ่มทุนชําระแล้ว แต่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้
ลดทุนจดทะเบียนจาก 417,704,001 บาท เหลือ 376,807,087 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน

40,896,914 หุ้น เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่หมดอายุแล้ว และอนุมัติให้เพิ่มทุน
จาก 376,807,087 บาทเป็น 471,008,859 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 94,201,772 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (SPORT-W5)
ปี 2560
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
471,008,859 บาท เป็น 556,646,810 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 85,637,951 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสํา คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
(SPORT-W6)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
556,646,810 บาท เป็น 539,518,313 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 17,128,497 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ (“SPORT-W5”) และ (“SPORT-W6”) และ มี
มติให้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 539,518,313 บาท เป็น 937,477,860 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน
397,959,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท (เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) และมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ทําให้ทุนชําระแล้วเพิ่มขึ้น จํานวน 79,558,573 บาท
ช่วง 1 ม.ค. – 7 ส.ค. ปี 2561
บริษัทไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่ได้เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแล้วจากเดิมจํานวน 456,365,660 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 1 บาทรวมเป็นเงิน 456,365,660 บาท เป็นจํานวน 456,365,787 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นเงิน 456,365,787 บาท
เพื่อรองรับการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 6 (SPORT-W6) จํานวน 127 หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 127 บาท
4.2

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2558 - 2560 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
บริษัทย่อย
บริษัท คอร์โนแอนด์ แนช จํากัด
บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอลมีเดีย จํากัด

ประเภทธุรกิจ

จัดกิจกรรมด้านกีฬา งานโฆษณา
เปิดเว็บไซด์เพื่อให้บริการโฆษณาและ
บริการด้านไอที
บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จํากัด จัดหาโฆษณาและจัดการแข่งขันกีฬา
(หยุดดําเนินการชั่วคราว)
บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จํากัด
จัดจํ าหน่า ยหนัง สือประเภทกี ฬาและ
นันทนาการ (หยุดดําเนินการชั่วคราว)

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
70,000,000
100,000,000

สัดส่วนการถือหุน้
(%)
100
100

5,000,000

100

5,000,000

100

บริษัทร่วม
บริษัท ไอ-สปอร์ต จํากัด

บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จํากัด

บริษัทที่ถือหุน้ โดยบริษัทร่วม

บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จํากัด
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้บริก ารข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่าน
สื่ อ อิ น เตอร์ แ อคที ฟ มั ล ติ มี เ ดี ย เต็ ม
รูปแบบ
ดําเนินการธุรกิจระบบจําหน่ายตั๋วหรือ
บัตรเข้าชมการแสดงทุกประเภท การ
อบรมสัมมนา และจําหน่ายตั๋วเข้าชม
การแข่ งขัน กีฬ าต่ างๆ ทั่ วโลก รวมถึ ง
บริการจัดงานหรือการแสดงต่างๆ
ประเภทธุรกิจ

ประมูลและให้บริการดิจิตอลทีวี
(หยุดดําเนินการชั่วคราว)
จัดรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬา

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
120,000,000

สัดส่วนการถือหุน้
(%)
37.5

30,000,000

50

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
1,000,000

สัดส่วนการถือหุน้
โดยบริษัทร่วม
(%)
100

60,000,000

100

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินรวมของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

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

50,522
380,624
28,140
38,205
9,183
506,674

18,633
421,188
23,640
47,102
16,541
527,104

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

31,069
25,096
44
44,478
371,828
11,720
23,392
379,667
887,294
1,393,968

32,295
26,949
41
44,478
684,196
29,961
5,809
22,745
288,480
1,134,954
1,662,058

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

657,621
294,207
256,799
3,726
745
1,275
1,214,373

808,631
363,546
277,349
23,538
3,602
39,113
17,875
3,000
1,536,654

263
50,200
46,618
2,503
12,134
111,718
1,499,384

450
322
7,000
50,588
3,795
13,182
75,337
1,461,981

998
57,445
5,180
12,623
76,246
1,290,619

3,278
34,292
62,152
10,762
12,442
122,926
1,659,580

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

376,807
337,782
27,030
(169,985)
13
571,647
571,647
2,071,031

376,807
297,403
(460,613)
12
213,609
213,609
1,675,590

456,366
297,403
(665,344)
16
88,441
14,908
103,349
1,393,968

456,366
297,403
(764,942)
13
(11,160)
13,638
2,478
1,662,058

หมายเหตุ – ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม

งบกาไรขาดทุน (หน่วย: พันบาท)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ม.ค.-มิ.ย.2561

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ค่าโฆษณา
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์
ขาดทุนจากการถูกยกเลิกงานกิจกรรม
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หนี้สงสัยจะสูญ) กลับรายการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ - สุทธิ
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
หมายเหตุ – ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม

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

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

756,413
266,081
1,022,494
(820,153)
202,341

474,876
86,473
561,349
(499,993)
61,356

3,997
709
17,347

6,407
(1,150)
58,144

51,648
794
27,425

471
(308)
50,552

(191,902)
(126,134)
(15,458)
22,598
(5,024)
(34,712)
(58,794)
(409,426)
19,700
(32,309)
(2,399)
(34,708)

(194,272)
(127,733)
(70,417)
(83,510)
(36,032)
(62,820)
(574,784)
11,630
(359,058)
1,021
(358,037)

(246,715)
(149,645)
30,982
(25,284)
(64,830)
(455,492)
(19,983)
(193,267)
(6,830)
(200,097)

(98,465)
(68,723)
(4,812)
(13,180)
(27,483)
(212,663)
1,853
(98,739)
(2,129)
(100,868)

(5,917)
1
(40,624)

(1)
(358,038)

(4,725)
4
(204,818)

(3)
(100,871)

งบกระแสเงินสด (หน่วย: พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจําหน่าย
สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ค่าเผื่อกิจกรรมการจัดงานระหว่างทํา
ขาดทุนจากการยกเลิกงานกิจกรรม
ค่าเผื่อรับคืนหนังสือนิตยสาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในระยะยาว
ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์
กลับรายการจากการตีราคาที่ดิน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินล่วงหน้าแก่ผู้รับจ้างผลิตสื่อพิมพ์
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รับเงินจากการขอคืนภาษี
จ่ายชําระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายชําระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากการจําหน่ายเงินทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างงวด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

(32,309) (359,058)

ม.ค.-มิ.ย.2561

(193,268)

(98,739)

42,693
539
12,159
292
83,343
(698)
70,417
539
(40,245)
(123)
(13)
4,450
(1)
62,820
(11,630)

39,985
452
16,818
524
(31,662)
681
(4,390)
37
4,031
(1)
64,829
19,983

31,362
1,861
10,027
316
4,812
576
(3,895)
-

50,420 (134,516)

(81,981)

(25,467)

(91,321) 326,734
(69,179) (141,581)
(162,188)
45,815
424
(5,427)
542
(1,639)

(79,907)
359,293
116,456
(1,329)
947

55,888
500
3,156
(7,290)
161

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

312
2,271
27,483
(1,853)

108,039
258,199
1,140
236
(36,372)
(532)
(3,139)
56,269

(42,430)
(22,134)
1,047
7,287
(17,444)
(378)
15,334

84,316
(8,080)
(559)
3,817
(8,928)
(3,111)
380,934

(82,764)
20,550
(181)
9,675
(10,199)
(650)
(36,621)

1
(18,110)
-

1
-

1
-

10,549

งบกระแสเงินสด (หน่วย: พันบาท)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น(เพิ่มขึน้ )ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
ส่วนขาดทุนเกินทุนของบริษัทย่อยที่ขายในระหว่างปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
หมายเหตุ – ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม

ปี 2558

ปี 2559
60,000
10,123
(790)
13,353
(68,699)
(3,146)
731
11,573

ปี 2560
(132,000)
(6,000)
790
29,961
(7,329)
(3,432)
599
(117,410)

ม.ค.-มิ.ย.2561
4,500
30
(81)
(8,429)
729
(10,060)
-

(3,859)
662
(18,325)
(11,643)
841
29,218
2,472
(18,743)
50,942
(900)
(37,786)
(2,329)
(18,943)
15,640
10,619
(58,750)
(41,507)
(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

(226,908)
(2,025)
(3,000)
(6,000)
(7,000)
196,370
(203,174)
(790)
(646)
79,558
(69,577)
15,000
(228,192)
35,332
15,190
50,522

59,397
(943)
(2,000)
300
(17,051)
(2,028)
(3,748)
(26,433)

(2,762)

7,494
(31,889)
50,522
18,633

