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วนัที ่26 มกราคม 2560 

เร่ือง ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

เรียน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2559 
 2. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 
 3. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง แอนด ์พบัลชิชิง่ จํากดั 

(มหาชน)  
 4. สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ 

จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
5. รายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกนัและการขอผ่อนผนั

การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) 
6. แบบหนงัสอืขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใิหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัยใ์หม่โดยไมต่อ้งทาํคาํเสนอ

ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (แบบ 247-7) 
- 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ  

8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
9. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม 
10. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
11. แบบแจง้ความจาํนงในการใชบ้รกิารรถตูบ้รษิทั 
12. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พบัลชิชิง่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเชิญประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร ตัง้อยูเ่ลขที ่ 378 
ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมพรอ้ม
ดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 

 ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2559 
ซึง่บรษิทัฯ ไดส้ง่สาํเนารายงานการประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ี และ
บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรร่ายงานดงักลา่วในเวบ็ไซต ์www.amarin.com ของบรษิทัฯ  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็วา่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 
ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559 ไดม้กีารบนัทกึรายงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง จงึเหน็สมควรเสนอ
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ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

การลงมต ิวาระน้ีต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 219,999,865 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ยงัไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน 135 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ความเป็นมาและเหตุผล บรษิทัฯ ประสงคจ์ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคาขายที่มสี่วนลดเกนิกว่าร้อยละ 10 
ของราคาตลาด และขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ดงัทีจ่ะได้
เสนอรายละเอยีดต่อไปในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 อยา่งไรกต็าม มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 60 กําหนดว่า บรษิทัฯ จะเพิม่ทุนจากจํานวนที่จดทะเบยีนไวแ้ล้วได้โดย 
การออกหุน้ใหม่เพิม่ขึน้ และการออกหุน้เพิม่จะกระทําไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจําหน่ายและไดร้บัชําระ
ค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรอืในกรณีที่หุ้นยงัจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลอืต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรบัหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ย ังไม่
ออกจาํหน่ายจาํนวน 135 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ดงันัน้ เพื่อให้บรษิทัฯ ดําเนินการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงักล่าวได้ จงึเห็นสมควรเสนอให ้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิจาํนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 219,999,865 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งั
ไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ จาํนวน 135 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 220,000,000 บาท  
เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 219,999,865 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ 
จาํนวน 135 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษทัฯ 

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ
ในวาระที่ 2 ขา้งต้น จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื 
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน ทัง้น้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน 
การจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพฒันา
ธรุกิจการค้า”) มอีาํนาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบยีน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน  219,999,865 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 219,999,865 หุน้ (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ      1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั   219,999,865 หุน้ (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -            หุน้ (         -  )” 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เน่ืองจากเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 พจิารณาอนุมตัติ่อไปในวาระที ่4 ถงึ 
วาระที ่8 เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บรษิทั วฒันภกัด ีจาํกดั โดย 
นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีและนายปณต สริวิฒันภกัด ี(“ผู้ซ้ือ”) และการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
กจิการ (Whitewash) ซึง่มคีวามเกีย่วเน่ืองกนั ดงันัน้ การพจิารณาอนุมตัเิรื่องต่าง ๆ ดงักล่าว จะถอืเป็นเงือ่นไขซึง่กนัและกนั 
โดยหากเรือ่งในวาระใดวาระหนึ่งไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะถอืวา่เรือ่งอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้แลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่กีารพจิารณาอนุมตัใินวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถอืว่าการพจิารณาอนุมตัใินเรื่องต่าง ๆ 
ตามรายละเอยีดในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษทัฯ 

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ
ในวาระที่ 2 ขา้งต้น จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื 
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน ทัง้น้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน 
การจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพฒันา
ธรุกิจการค้า”) มอีาํนาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบยีน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน  219,999,865 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 219,999,865 หุน้ (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ      1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั   219,999,865 หุน้ (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 
เกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -            หุน้ (         -  )” 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เน่ืองจากเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 พจิารณาอนุมตัติ่อไปในวาระที ่4 ถงึ 
วาระที ่8 เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บรษิทั วฒันภกัด ีจาํกดั โดย 
นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีและนายปณต สริวิฒันภกัด ี(“ผู้ซ้ือ”) และการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
กจิการ (Whitewash) ซึง่มคีวามเกีย่วเน่ืองกนั ดงันัน้ การพจิารณาอนุมตัเิรื่องต่าง ๆ ดงักล่าว จะถอืเป็นเงือ่นไขซึง่กนัและกนั 
โดยหากเรือ่งในวาระใดวาระหนึ่งไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะถอืวา่เรือ่งอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้แลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่กีารพจิารณาอนุมตัใินวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถอืว่าการพจิารณาอนุมตัใินเรื่องต่าง ๆ 
ตามรายละเอยีดในวาระที ่4 ถงึวาระที ่8 ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจาํนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 419,999,865 บาท โดย 
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ จาํนวน 200,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ความเป็นมาและเหตุผล เน่ืองจากบรษิทัฯ ประสบภาวะขาดทุน จากการผลการดาํเนินงานในช่วง 2-3 ปี
ทีผ่า่นมา ซึง่สง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงนิของบรษิทัฯ ทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ีต่อทุนของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2559 มอีตัราเท่ากบั 4.32 เท่า บรษิทัฯ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนในการลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิทวีี
ดจิทิลัที่อยู่ในช่วงเริม่ตน้ซึ่งจะใชต้้นทุนในการดําเนินงานสงู โดยใชส้าํหรบัการชําระค่าใบอนุญาตใหใ้ช้
คลื่นความถี่เพื่อประกอบกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั (“ใบอนุญาตทีวีดิจิทลั”) การชําระค่าบรกิาร
โครงขา่ยทวีดีจิทิลัรายเดอืน การชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น การผลติรายการโทรทศัน์ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ มแีผนการใชเ้งนิจาก
การเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้น้ีภายในต้นปี 2560 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีเงนิทุน
เพิม่เตมิเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถดําเนินการต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งต้นได้ นอกจากน้ี จากการที่ในปัจจุบนั
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทวีดีจิทิลัมกีารแข่งขนัสูง บรษิทัฯ จงึเห็นว่าการที่บรษิทัฯ จะมพีนัธมติรทาง
ธุรกจิ (Strategic Partner) ทีม่คีวามพรอ้มในดา้นเงนิทุนและมคีวามเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกจิที่
หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถงึมสีถานะทางการเงนิและสายสมัพนัธ์ทีด่จีะทําใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิตาม
จาํนวนทีต่อ้งการและยงัช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่ในการดาํเนินธุรกจิได ้บรษิทัฯ จงึพจิารณาเหน็วา่การเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากดั 
มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุดงักลา่ว บรษิทัฯ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง 
เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 219,999,865 บาท  
เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้ โดยกําหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 850,000,000 บาท (“การจดัสรรและการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผู้ซ้ือ”) โดยภายหลงัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ดงักล่าว ผูซ้ือ้จะเขา้เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) ทัง้น้ี รายละเอียด 
การเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 
200,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินการตามแผนการใชเ้งนิทุน
ของบรษิทัฯ ได ้ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดัและประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษทัฯ 

ความเป็นมาและเหตุผล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ
ในวาระที่ 4 ขา้งต้น จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน ทัง้น้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน 
การจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ มอีํานาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยคํา
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบยีน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน  419,999,865 บาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 419,999,865 หุน้ (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ      1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั   419,999,865 หุน้ (สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -            หุน้ (         -  )” 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดัและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัจดทะเบียน 

ความเป็นมาและเหตุผล สบืเน่ืองจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 200,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 419,999,865 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จํานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัมี
รายละเอยีดปรากฏในวาระที ่5 ขา้งตน้ บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นจะตอ้งพจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูซ้ื้อในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 850,000,000 บาท และ
ภายหลงัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อดงักล่าว ผูซ้ื้อจะเขา้เป็น 
ผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิม่
ทุนชําระแลว้ของบรษิทัฯ) ซึ่งจะทําใหก้ารจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ 
ผูซ้ื้อเป็นการทํารายการกบันิตบุิคคลที่มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่เป็นบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ (ทัง้น้ี ผูบ้รหิารหมายความรวมถงึกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย) ซึง่เขา้
ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนตามทีก่ําหนดในประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดย
มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 122.36 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธ ิ(“NTA”) ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2559 ซึ่งสงูกว่า 20 ลา้นบาท หรอืมากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของ NTA ของบรษิทัฯ ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 และดาํเนินการต่าง ๆ รวมถงึการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อทําหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น
ตามที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการแต่งตัง้บริษัท  
แอดไวเซอรี ่พลสั จํากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อทําหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมรีายละเอียด
ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

ทัง้น้ี มอบหมายใหก้รรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมาย
จากกรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอีํานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (ก) การกําหนดข้อกําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (ข) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้
ดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว และ (ค) ลงนามในเอกสารคาํขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จําเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึ 
การตดิต่อ และการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอีํานาจใน
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การดําเนินการอื่นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามที่
เหน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

การจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็น 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาทีม่สีว่นลดจากราคาตลาด
เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด 
(“ประกาศ ท่ี ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ การจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ 
ผูซ้ื้อดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและตอ้งไม่ม ี
ผูถ้อืหุน้จํานวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธ ิ
ออกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว นอกจากน้ี แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
วสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว 
บริษัทฯ จะต้องได้ร ับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตามทีก่ําหนดในประกาศ ที ่
ทจ . 72/2558 ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อด้วย  
โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคา
เสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามวาระที ่7  

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาซื้อขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ยอ้นหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิห้นําเสนอต่อที่ประชุมวสิามญั 
ผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 คอืระหว่างวนัที่ 15 ถงึ 23 พฤศจกิายน 2559 ซึ่งเท่ากบั 7.47 บาท ซึ่ง 
การคํานวณราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักต่อหุน้ คํานวณจากผลรวมของมลูค่าการซื้อขายรวม 7 วนั 
ทําการ หารดว้ยปรมิาณการซื้อขายหุน้รวม 7 วนัทําการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซื้อขายตัง้แต่วนัที ่15 ถงึ 
23 พฤศจกิายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวมคํานวณจากผลคูณของราคาหุน้ถวัเฉลี่ย
รายวนั และปรมิาณการซือ้ขายของหุน้ทัง้หมดรายวนั ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน 
SETSMART ในเวบ็ไซต ์www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ของบรษิทัจดทะเบยีน ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จาํนวนไม่เกนิ 200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ซื้อในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 850,000,000 บาท และ 
การมอบหมายใหก้รรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
กรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผู้จดัการใหญ่มอีํานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 
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การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดัและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนด
ราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

ความเป็นมาและเหตุผล การจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ดงัมี
รายละเอยีดปรากฏในวาระที ่6 เป็นการกําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในราคาทีม่ ี
สว่นลดรอ้ยละ 43.11 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัโดยกําหนดราคาเสนอขาย
ไวช้ดัเจนในราคาเสนอขายที่มสี่วนลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 
ซึง่จะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้จํานวนรวมกนัตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายหุน้
ในราคาดงักล่าว และจะตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจดัสรรและการเสนอขาย 
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ดว้ย 

ในการน้ี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั  
7-15 วนัทําการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่นําหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รบั
ทัง้หมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เริม่ทําการซื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว
ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูซ้ือ้จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่ก
สัง่หา้มขายไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดใน
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาคําขอใหร้บัหุน้
สามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดัโดย
กําหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนในราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ปรากฏ
ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนในราคาเสนอขายที่มสีว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 
 ของราคาตลาด ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัจากการ
จดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่ผู้ซื้อ กบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรอื
สทิธอิอกเสยีงของผู้ถอืหุ้นหรอืกําไรต่อหุ้น การจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้มากกวา่ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ หรอืสทิธอิอกเสยีงของ
ผูถ้อืหุ้น โดยนอกจากที่บรษิทัฯ จะได้เงนิทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนในธุรกจิทวีดีจิทิลัที่อยู่ในช่วงของการ
เริม่ตน้ธุรกจิ การชาํระคา่ใบอนุญาตทวีดีจิทิลั การชาํระคา่บรกิารโครงขา่ยทวีดีจิทิลั การชาํระคนืเงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิ และการใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ สําหรบัการผลติ
รายการทวีทีี่มคีุณภาพเพื่อให้ธุรกจิทวีดีจิทิลัสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตแล้ว 
บรษิทัฯ จะมพีนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ทีม่คีวามพรอ้มในดา้นเงนิทุนและมคีวามเชีย่วชาญ
ในการดําเนินธุรกจิที่หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถงึมสีถานะทางการเงนิและสายสมัพนัธ์ที่ดจีะทําให้
บรษิทัฯ ได้รบัเงนิตามจํานวนที่ต้องการและยงัช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่ในการดําเนินธุรกจิได้ และการที่
บรษิทัฯ จะมผีูซ้ื้อเขา้มาร่วมลงทุนและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ นัน้ จะเป็นการเสรมิสรา้งความ
แขง็แกร่งในธุรกจิทวีดีจิทิลัดว้ยสถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงและสายสมัพนัธท์างธุรกจิทีด่ขีองผูซ้ื้อจะช่วย
สรา้งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิทวีดีจิทิลัของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้น้ี รายละเอยีด
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ซึง่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกําหนด
ราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายที่มสี่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตาม  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้จํานวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคา
ดงักลา่ว 

หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดัและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (Whitewash) 

ความเป็นมาและเหตุผล การจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ดงัมี
รายละเอยีดปรากฏในวาระที ่6 จะสง่ผลใหผู้ซ้ือ้มสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้คดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบยีนเพิม่ทุนชําระแล้วของบรษิทัฯ) และจะส่งผลให้ผู้ซื้อต้องทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของ
บรษิทัฯ ตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ไดท้ี่ม ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์เพื่อ
ครอบงํากิจการ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อไม่ประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะขอผ่อนผนัการทําคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
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ของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 36/2546 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนั
การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการโดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการ (รวมทัง้ไดท้ีม่ ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ท่ี สจ. 36/2546”) ดว้ยเหตุน้ี จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) โดยมอบหมายให้
กรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการบรหิาร
และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหด้าํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ รวมถงึ
ใหม้อีํานาจตดิต่อใหข้อ้มลู ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนดําเนินการอื่น
ใดทีจ่าํเป็นเพือ่ใหก้ารดาํเนินการในวาระนี้สาํเรจ็ลุลว่งไปได ้

ในการน้ี บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้บรษิทั แอดไวซอรี่ พลสั จํากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อแสดง
ความเห็นเกี่ยวกบัการขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัทฯ รวมถึงทําหน้าที ่
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และการใหค้วามเหน็ตามทีก่ําหนดในประกาศ ที ่สจ. 36/2546 โดยรายงานความเหน็
ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมรีายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5  

นอกจากน้ี ผูซ้ือ้ไดนํ้าสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ําหนดไวใ้นประกาศ ที ่สจ. 36/2546 ใหแ้ก่สาํนกังาน 
ก.ล.ต. พจิารณาแลว้รายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 และเมื่อพน้กําหนด 7 วนั นับแต่วนัที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบัเอกสารดงักล่าว สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น และภายใต้
หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็ในเรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตผุลและความจาํเป็นในการเพ่ิมทนุของบริษทัฯ 

จากการทีบ่รษิทัฯ ประสบสภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดาํเนินงานในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดย
บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธ ิ(91.46) ลา้นบาท (416.41) ลา้นบาท และ (468.93) ลา้นบาท ในงวดปี 2557 
ปี 2558 และในรอบ 9 เดอืนปี 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิและความเพยีงพอของ
กระแสเงนิสดทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนที่ 4.32 เท่า ด้วยเหตุดงักล่าว บรษิทัฯ จงึมคีวามจําเป็นที่จะต้องใช้
เงนิทุนที่จะได้รบัจากการเพิ่มทุนในครัง้น้ี เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลัที่อยู่ในช่วงของ 
การเริม่ตน้ธุรกจิซึง่มตีน้ทุนการดาํเนินการทีส่งู โดยใชส้าํหรบัการชําระค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั การชําระ
ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน การชําระคืนเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ และใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนที่ใช้ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้น้ี เพื่อให้ธุรกจิทวีดีจิทิลัสามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต  

อน่ึง ภายใตส้ภาวการณ์ของธุรกจิทวีดีจิทิลัทีย่งัอยู่ในช่วงเริม่ตน้ และบรษิทัฯ มภีาระผูกพนัในค่าใชจ้่าย
เงนิลงทุนทีส่งู และภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัซึ่งสง่ผลใหอ้ตัราการเตบิโตของเมด็เงนิการใชจ้่าย
ค่าโฆษณา (Advertising Expenditure) ในภาคส่วนต่าง ๆ ลดตํ่าลงรอ้ยละ 9.36 ในรอบระยะเวลา 
10 เดอืนของปี 2559 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลา 10 เดอืนของปี 2558 (อ้างองิตามขอ้มูลของ
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สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย) การจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 
จงึมคีวามเหมาะสม เน่ืองด้วยผู้ซื้อจะเขา้มาเป็นผู้ลงทุนที่ช่วยส่งเสรมิสถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
และการเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้จะเป็นการรว่มทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิ
ศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิในระยะยาวเนื่องจากการมปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญในหลากหลาย
ธุรกจิ ทีม่คีวามพรอ้มดา้นสถานะทางการเงนิและมสีายสมัพนัธท์างธุรกจิทีด่กีบักลุ่มธุรกจิทีห่ลากหลายที่
จะช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในสว่นของธุรกจิทวีดีจิทิลัและธุรกจิ 
สื่อสิง่พมิพแ์ละยงัจะสง่ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในศกัยภาพการเตบิโตของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(Stakeholders) และสถาบนัการเงนิได ้

(2) เหตผุลในการออกหลกัทรพัยเ์สนอขายให้แก่ผูซ้ื้อ 

การจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้มคีวามพร้อมในด้าน
เงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึง มีสถานะทางการเงินและ 
สายสมัพนัธธ์ุรกจิทีด่กีบักลุ่มธุรกจิทีห่ลากหลายจะทําใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิทุนตามจาํนวนทีต่อ้งการเพื่อ
ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และยงัชว่ยเพิม่ศกัยภาพตลอดจนความเชื่อมัน่ในการดาํเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) และสถาบนัการเงนิได ้นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัจะไดร้บั
เงนิทุนตามจํานวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกจิทวีดีจิทิลัได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ซึ่งรวมถงึ 
การชําระค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั การชําระค่าบรกิารโครงข่ายทวีดีจิทิลัรายเดอืน การชําระคนืเงนิกู้ยมื
จากสถาบนัการเงนิ และการผลติรายการโทรทศัน์ นอกจากน้ี การมพีนัธมติรทางธุรกจิซึ่งเป็นทีย่อมรบั
เป็นการทัว่ไปเขา้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่กจ็ะเสรมิภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ และสามารถดงึดูดความสนใจ
ของผูล้งทุนไดม้ากขึน้  

การจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ถอืเป็นวธิกีารระดมทุนทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้เงนิทุนที่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและเมื่อพจิารณาจาก
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนที ่4.32 เท่า (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) และจากการทีบ่รษิทัฯ มคีวามตอ้งการ
ทีจ่ะใชเ้งนิทุนเพือ่การดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ การเพิม่ทุนโดยวธิกีารอื่นอาจทาํใหบ้รษิทัฯ ระดมทุนได้
ล่าช้าและไม่ได้จํานวนเงนิทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงาน และฐานะทาง 
การเงนิของบรษิทัฯ ได ้ทัง้น้ี บรษิทัฯ เหน็ว่าการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ถอืเป็นวธิกีารระดมทุนทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัของบรษิทัฯ ซึ่งจะทําใหบ้รษิทัฯ 
สามารถระดมเงนิทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้และไดจ้าํนวนเงนิทุนตามทีต่อ้งการ โดยผูซ้ื้อมศีกัยภาพและ
ความพร้อมในด้านเงนิลงทุนที่ชดัเจน เข้าใจนโยบายและวสิยัทศัน์การดําเนินงานของบริษัทฯ และ
สามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบรษิทัฯ ได ้นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีวามเหน็ว่า การจดัหา
เงนิทุนโดยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิมขีอ้จํากดัของสดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน
สญัญาเงนิกูใ้นระดบัหน่ึง ในขณะทีก่ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public 
Offering) มขี ัน้ตอนและใชร้ะยะเวลาซึง่จะทาํใหบ้รษิทัฯ ระดมทุนไดช้า้ และอาจไมท่นัต่อความตอ้งการ
ใชเ้งนิของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัมคีวามเสีย่งว่าจะไมส่ามารถระดมทุนไดต้ามจํานวนทีต่อ้งการ และการออก
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และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) มขีอ้จาํกดั
เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของจํานวนเงนิทุนที่จะไดร้บั เน่ืองจากบรษิทัฯ อาจไม่ไดร้บัการสนับสนุนจาก 
ผูถ้อืหุน้เดมิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไดค้รบตามจาํนวน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิที่
ชะลอตวั ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถระดมทุนไดต้ามจาํนวนทีต่อ้งการ 

 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ซ้ือ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษทัฯ และข้อตกลงท่ีมีนัยสาํคญัระหว่างกนั 

ในปัจจุบนั ผูซ้ือ้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าทํารายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ซื้อจะเข้ามาเป็น 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และเป็นบุคคลทีจ่ะเขา้มามอีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในวาระที ่6 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บรษิัทฯ มกีารทําธุรกรรมกบับรษิัทอื่น ๆ ที่มนีายฐาปน สริวิฒันภกัดี และ/หรอื 
นายปณต สริวิฒันภกัด ีเป็นกรรมการและ/หรอืเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ในลกัษณะของการเป็นคู่ค้า เช่น  
การซื้อสื่อโฆษณาในนิตยสาร การซื้อสื่อโฆษณาในช่องทวีดีจิทิลั (อมรนิทรท์วี ีเอชด)ี และ พืน้ทีใ่นงาน
แสดงสนิคา้ โดยการทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นการทาํธุรกรรมทีเ่ป็นธุรกจิปกตแิละมขีอ้ตกลงทางการคา้ใน
ลกัษณะเดียวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรอง
ทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือเป็นไปตาม
หลกัการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตัิไว้แล้วตามมาตรา 89/12 ของพ.ร.บ. หลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์โดยธุรกรรมดงักล่าวมมีลูค่ารวมในปี 2558 เท่ากบั 0.36 ลา้นบาท และงวด 9 เดอืน 
ปี 2559 เทา่กบั 19.45 ลา้นบาท 

(4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษทัฯ เน่ืองจากการเข้าถือ
หุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ซ้ือ รวมทัง้ความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหาร 
บริษทัฯ ดงักล่าว 

 มแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอ – เน่ืองดว้ย ปัจจุบนับรษิทัฯ ประสบภาวะขาดทุน และไมม่ี
แหล่งเงนิทุนอื่นที่เพยีงพอที่จะทําใหส้ถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามแขง็แกร่งขึน้หรอืมเีงนิทุน
หมนุเวยีนในการประกอบกจิการเพิม่ขึน้ ในการจดัสรรและการเสนอขายสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
ผูซ้ื้อ บรษิทัฯ จะไดร้บัชําระค่าหุน้เป็นเงนิสดทัง้จํานวนรวม 850,000,000 บาท ทําใหม้เีงนิทุนมาใชไ้ด้
ตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ซึง่จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดท้นัเวลา และทนั
ต่อความตอ้งการ อนัจะนํามาซึ่งการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั และการเพิม่รายได ้โดยที่ไม่เป็น
ภาระของบรษิทัฯ ในการจดัหาเงนิทุนจากแหล่งอื่นเพิม่เตมิและไม่กระทบต่อสถานะทางการเงนิภายใน
และเงนิทุนในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในเรือ่งของภาระตน้ทุนทางการเงนิ 

 สถานะทางการเงนิแขง็แกร่งขึน้ – หลงัการเพิม่ทุนจะทําใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งทาง
การเงนิที่ดีขึ้น โดยจากอตัราหน้ีสนิต่อทุนสําหรบังวด 9 เดือน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึ่งอยู่ที ่
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4.32 เทา่ จะปรบัตวัดขีึน้ โดยประมาณการวา่จะลดลงมาอยูท่ี ่2.5 เทา่  

 มีพันธมิตรทางธุรกิจ – การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมในด้านเงินทุน  
มคีวามเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม มชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบั จะช่วยเพิม่ 
ความเชื่อมัน่ของผู้ลงทุนและสถาบนัการเงนิได้ ตลอดจนเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในธุรกิจทวีดีจิทิลั  
ดว้ยสถานะทางการเงนิและสายสมัพนัธท์ีด่ขีองพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุม่ธุรกจิทีห่ลากหลาย 

 ความสามารถในการดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเน่ือง – การมเีงนิทุนหมุนเวยีนทีใ่ชใ้น
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถและมศีกัยภาพในการทําธุรกจิ
และการแขง่ขนัในเชงิธุรกจิมากยิง่ขึน้ 

ในการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะส่งบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการ
บ ริษั ท ฯ  จํ า น ว น ไ ม่ เ กิ น  3 ท่ า น  โ ด ย ผู้ ซื้ อ ไ ม่ มี แ ผ นที่ จ ะ เ พิ ก ถ อ นหุ้ น ข อ ง บ ริษั ท ฯ  อ อ ก จ า ก 
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  อีกทัง้ยังไม่มีนโยบายที่จะ เปลี่ยนแปลงแผน 
การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ เว้นแต่ 
เป็นการดําเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนของบรษิทัฯ ซึ่งในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผน 
การแผนการบรหิารจดัการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงนิของกิจการอย่างมนีัยสําคญัภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เวน้แต่ การซือ้หุน้เพิม่ทุนในบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ตาม
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2559 เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2559 โดยการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 
1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 1,800,000,000 บาท กล่าวคอื เพิม่ทุนอกีจาํนวน 600,000,000 บาท 
เพื่อจดัสรรและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จาํกดั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ตามที่
ได้มกีารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพและศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ผูซ้ื้ออาจพจิารณาทบทวนและปรบัแผนการบรหิาร
จดัการโครงสรา้งองค์กรและโครงสรา้งทางการเงนิในอนาคตของบรษิทัฯ ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะธุรกจิและฐานะ
การเงนิของบรษิทัฯ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละชว่งเวลา  

(5) ความเห็นท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมติัให้ผู้ซ้ือได้หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่
โดยไม่ต้องทําคําเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัทฯ พร้อมทัง้เหตุผลในการให้
ความเหน็ดงักล่าว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตัิการผ่อนผนั 
การทาํคําเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการโดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) เน่ืองจาก
การผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล
เมื่อพจิารณาถงึความจําเป็นในการเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทัฯ และผลประโยชน์ที่บรษิทัฯ พงึจะไดร้บั
จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทัฯ ดงักลา่วตามรายละเอยีดตามขอ้ (1) ถงึ (4) ขา้งตน้ 

13



14 
 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจงึควรพจิารณาอนุมตัิการขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ตามรายละเอยีดดงัทีเ่สนอขา้งตน้ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรพัย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) และการมอบหมายให้
กรรมการบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการบรหิาร
และ /หรือกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ให้ดําเ นินการใด  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าว  
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดัและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั และไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามประกาศ ที่ สจ. 36/2546 เน่ืองจากผู้ซื้อยงัไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (หากมี) 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จาํกดั (มหาชน) เลขที ่ 378 
ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยบรษิทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. โดยกําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2560 (Record Date) ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนและพกัการโอนหุน้ในวนัที ่13 ธนัวาคม 2559 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน กรุณากรอกขอ้ความลงใน
หนงัสอืมอบฉนัทะตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 ใหค้รบสมบรูณ์และมอบใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะก่อนวนัประชุม  

เพือ่เป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และ
มคีวามประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิทัฯ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษิทัฯ ดงัมรีายนามและประวตัปิรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 ทัง้น้ี เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุม บรษิทัฯ 
ขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อืหุน้ โปรดกรุณาสง่หนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2560 จกั
ขอบคุณยิง่ และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการเขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเรว็ 
บรษิทัฯ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดนําเอกสารหลกัฐานตามรายการใน ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 มาแสดง
เพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
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ทัง้น้ี เพื่อให้ท่านได้รบัประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเต็มที ่
หากทา่นมคีาํถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทัฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีนํ่าเสนอครัง้น้ี สามารถจดัสง่คาํถามล่วงหน้าไดท้ี ่
ir@amarin.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จกัเป็นพระคุณยิง่ 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์
 ประธานกรรมการ 
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 2 
บริษัท ทั้งน้ี โดยจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนในการลงมติในแตละวาระ เฉพาะคะแนนในสวนที่ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ยกเวนในสวนของวาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะ
นําคะแนนเสียงทีไ่มเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะให
ผูอื่นเขารวมประชุมและเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทไดนําคะแนน เห็น
ดวย ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือลงมติ
ตามวาระไวแลว เม่ือไมมีผูถือหุนเห็นเปนประการอื่น จึงถือตามที่ผูดําเนินการประชุมช้ีแจง 

 นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดแถลงตอที่ประชุมวาเพ่ือความโปรงใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนน
ของผูถือหุนในการลงมติในแตละวาระ จึงประกาศแจงขออาสาสมัครในท่ีประชุมเพ่ือเปนตัวแทนผูถือหุนมาเปน
กรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ ซ่ึงมีผูถือหุน 1 คนที่สมัครใจเขาเปนกรรมการตรวจนับคะแนน คือนางสาวนิรมล  
เลิศรตันพัฒน 
 เม่ือไดช้ีแจงจนครบถวนแลว จึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2558 
  นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดกลาวช้ีแจงตอที่ประชุมวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
ซ่ึงไดจัดประชุมขึ้นเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2558 น้ัน บริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุม ไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว นอกจากน้ีบริษัทยังไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท คือ เว็บไซต
www.amarin.com เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาลวงหนาแลวดวย 

สําหรับวาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีการจดบันทกึอยางถูกตองตรงตามความเปน
จริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว”  

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 
 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 95 173,187,472 99.9942 
ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 1 10,000 0.0058 

รวม 96 173,197,472 100.000 
 
อน่ึง ในขณะที่มีการลงมติในวาระน้ีมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้นภายหลังจากที่ประธานไดกลาว

เปดประชุมอีกจํานวน 12 ราย นับไดจํานวน 3,985,763 หุน 
  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชี 2558 รับรองรายงานประจําป 2558  
และแผนงานประจําป 2559 

นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดกลาวช้ีแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดสงรายละเอียดเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 ใหกับผูถือหุนทราบแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี และบริษัทไดจัดใหเผยแพร
รายงานดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท คือเว็บไซต www.amarin.com เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกันอีกดวย  

ตอมา ประธานไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานในป 2558 ที่ผานมาวา แมในปที่ผานมาทิศทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปกอน แตความเช่ือม่ันของผูบริโภคลดลง สงผลทําใหการจับจายใชสอยนอยลงอยางมี
นัยสําคัญโดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ 4 ของป ซ่ึงสงผลตอยอดขายของผูประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรม ที่ผานมา
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บริษัทใหความสําคัญ และตระหนักถึงผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และไดวางแผนในการปองกัน ติดตาม และ
สรางแนวทางเพ่ือควบคุมระดับปญหาอยางตอเน่ือง จึงทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานมาไดรับผลกระทบ
บาง และเม่ือรวมผลดําเนินการของ บริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด บริษัทยอย ซ่ึงดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล จึงสงผลทํา
ใหบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  

ผลการดําเนินงานป 2558 
บริษัทมีรายไดรวม 1,922.88 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 เทากับ 6.71 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้น

รอยละ 0.35 และมีกําไรสุทธิเทากับ  237.99 ลานบาท ลดลงจากชวงระยะเวลาเดียวกัน  15.05   ลานบาท  คิดเปน
อัตราการลดลงรอยละ 5.95 คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 1.08 บาท สาเหตุสําคัญ เน่ืองจากการชะลอการซ้ือของ
ลูกคาบางกลุมในชวงไตรมาสที่ 4 อยางไรก็ตาม ในบางธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจงานแฟร มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง และไดรับการตอบรับจากลูกคาที่ซ้ือพ้ืนที่ และผูเขาชมงานแฟรของบริษัทเปนอยางด ี  

สําหรับงบการเงินรวมของบริษัท มีรายไดรวม 2,003.86 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 เทากับ 89.89 ลานบาท 
คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.70 และมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ  416.41 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงระยะเวลาเดียวกัน  
324.94   ลานบาท  คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 355.27 คิดเปนขาดทุนสุทธิตอหุนเทากับ 1.89 บาท สาเหตุสําคัญ
เน่ืองจาก การรวมผลการดําเนินงานของบริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด ซ่ึงเริ่มดําเนินการธุรกิจทีวีดิจิทัลเปนปที่ 2 
และเปนปทีมี่การดําเนินการเต็มป 

การดําเนินการในป 2558 
การดําเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 4 สายงาน ประกอบดวย สายงานโรงพิมพ สายงานนิตยสาร สายงาน

หนังสือเลม และสายงานแอ็กทีฟอมรินทร ในรอบปที่ผานมามีการพัฒนาการที่สําคัญในแตละสายงาน ดังน้ี 
สายงานโรงพิมพ มีการปรับปรุงสายการผลิต และตั้งหนวยงาน “เนรมิต” ขึ้นในชวงปลายป จุดประสงคเพ่ือ

ตอบสนองกลุมลูกคาที่มีปริมาณการพิมพไมสูง แตมีรูปแบบงานพิมพที่มีลักษณะเฉพาะตัว    เปนงานพรีเมียมหรืองาน
เอกซคลูซีฟ 

สายงานนิตยสาร บริษัทไดทําการปรับปรุงเน้ือหาและภาพลักษณในนิตยสารบางฉบับ เพ่ือใหดูทันสมัยขึ้น 
อีกทั้ง มีการออกนิตยสารฉบับพิเศษ ในลักษณะ Bookazine เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการตอบสนองลูกคาไดดียิ่งขึ้น  

สายงานหนังสือเลม ในป 2558 มีการออกหนังสือใหมทั้งสิ้น 569 ปก  
สายงานแอ็กทีฟอมรินทร  มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซตของสื่อตางๆ ของบริษัทฯ ใหมีความทันสมัยมากขึ้น 

เพ่ือสนองความตองการของลูกคาที่ตองการใชสื่อโฆษณาออนไลน และการรับงานอีเวนตเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากน้ี บริษัทยังคงมีการจัดงานแสดงที่สําคัญรวม 6 งาน คือ งานบานและสวนมิดเยียร จัดขึ้นในชวงเดือน

กรกฎาคม ที่ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค งานบานและสวนแฟร 2015 ซ่ึงจัดขึ้นในชวงเดือนพฤศจิกายน ที ่
ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพค เมืองทองธานี งาน Health Cuisine and Beauty Festival เปล่ียนช่ือเปน Good Life Fair 
เพ่ือขยายงานและสินคาใหกวางขึ้น ซ่ึงจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ชวงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และชวง
เดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพค เมืองทองธานี งานอมรินทรเบบ้ีแอนดคิดสแฟร จัดขึ้น 2 ครั้ง ในชวง
เดือนกุมภาพันธ และชวงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค  
 ในสวนของบริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด บริษัทยอย ซ่ึงประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล และบริษัทถือหุนอยูใน
สัดสวนรอยละ 99.99 มีจุดมุงหมายที่สําคัญในการดําเนินการ คือ การเปนสื่อที่ดี เปนผูผลิตงานที่มีคุณภาพ เปน
ผูประกอบการธุรกิจสื่อที่ครบวงจร นําเน้ือหาไปทําการตอยอดใหมีเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือตอบสนองใหแกกลุม
ผูบริโภค และกลุมลูกคาโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในป 2558 บริษัทหยุดการดําเนินธุรกิจชีวจิตโฮมช็อปเปนการช่ัวคราว เพ่ือทําการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ดําเนินการใหมีความเหมาะสม 

ผลการดําเนินงานปที่ผานมายังอยูในเกณฑนาพอใจ เน่ืองจากปจจัยภายนอกตาง ๆ มีผลอยางมีนัยสําคัญ 
โดยเฉพาะกําลังซ้ือของผูบริโภคบางกลุม ที่มีการชะลอซ้ือในชวงไตรมาสที่ 4 แตจากการที่พนักงานในทุกสายงาน ให
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ความสําคัญในการบริหารตนทุนการดําเนินการ และรวมมือรวมใจ จึงทําใหบริษัทสามารถควบคุมและบริหารตนทุนได
อยางเหมาะสม 

  ทายที่สุดน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน คูคา พันธมิตร และหนวยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนผูเก่ียวของทุกทานที่ไดใหความรวมมือ แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทมาตลอด หวัง
เปนอยางยิ่งวาบริษัทจะไดรับการสนับสนุนของทานในโอกาสตอไป นอกจากน้ี ขอขอบคุณ ผูบริหารและพนักงานทุกคน
ที่รวมมือ ทุมเทการทํางานอยางเต็มกําลัง และดําเนินการอยางมีจริยธรรม โปรงใส ซ่ึงจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีความม่ันคง และมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป  

สวนรายละเอียดของแผนงานประจําป 2559 และแผนงานของบริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด ประธานได
มอบหมายใหนางระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน กรรมการผูจัดการใหญของบริษัทเปนผูนําเสนอตอที่ประชุม 

นางระริน  อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน ไดกลาวรายงานใหที่ประชุมทราบถึงแผนการดําเนินงานสําหรับป 2559 
วาจะเปนการตอยอดจากแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวในป 2558 โดยบริษัทจะใชจุดแข็งจากการเปนผูผลิตและ
ใหบริการสื่อแบบครบวงจร (Total Media Solution) ที่มีสื่อครบทุกประเภท โดยการใชกลยุทธที่เรียกวา “5 on” ไดแก 
On Print, On line, On Air, On Ground และ On Point of Sale ซ่ึงผลการดําเนินงานในป 2558 ที่ผานมาถือวาประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย มีเพียงสายงานดานนิตยสารที่มีผลประกอบการลดลงเล็กนอย 

ดังน้ันในป 2559 น้ีบริษัทจึงวางพันธกิจเพ่ือเปนแนวทางไวสําหรับการดําเนินงาน 3 ประการ ไดแก 1. การเพ่ิม
รายได (Reallocate) ,2. การลดตนทุนและเพ่ิมมูลคา และ 3. สงเสริมอมรินทร สปริต (Amarin Spirit) ซ่ึงมีแนวทางใน
การดําเนินการโดยสังเขป ดังน้ี   
  1. การเพ่ิมรายได (Reallocate) บริษัทมีเปาหมายในการเพ่ิมรายไดรวมไมนอยกวารอยละ 10 โดยการตอ
ยอดจากกลยุทธ 5 On ดังน้ี  
  (1) On Print ในสวนสายงานนิตยสาร จะมีการขยายความเปน brand สู On line และ On ground มากขึ้น 
สวนสายงานหนังสือเลมจะยังไมเพ่ิมจํานวนปก แตจะเนนใหความสําคัญกับกับหนังสือที่มียอดจําหนายดีมุงเนนใน 200 
ลําดับแรก ใหมีการเพ่ิมยอดขายใหมากขึ้น ทั้งจะใชเว็บไซต www.amarinbooks.com ในการขยายฐานกลุมผูอานให
มากขึ้นดวย สวนสายงานโรงพิมพน้ันจะยังคงมุงเนนงานพิมพที่มีคุณภาพ ผลิตงานในระดับพรีเมียม ทั้งจะมีการเพ่ิม
ผลิตภัณฑใหมๆ รวมตลอดทั้งปรับสายการผลิตดวย  
 นอกจากน้ี นายชีวพัฒน ณ ถลาง รองกรรมการผูจัดการใหญ ไดกลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนงานของสายงาน
โรงพิมพวา จะมีโครงการใหมที่เรียกวา “เนรมิต” ซ่ึงจะเริ่มเปนรูปธรรมในชวงประมาณกลางป  ในสวนของการปรับปรุง
สายการผลิตน้ัน บริษัทไดมีการลงทุนซ้ือเครื่องพิมพใหม จํานวน 3 เครื่อง มูลคาประมาณ 70 ลานบาท ซ่ึงบริษัทได
พิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนแลววาการลงทุนดังกลาวจะเปนผลดีตอบริษัท ทําใหบริษัทมีรายไดมากขึ้นได 
  (2) On Line นางระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน ไดรายงานตอที่ประชุมตอไปวา สําหรับงานดานออนไลนน้ัน
บริษัทจะสรางรายไดจากทั้งงานในสวนที่บริษัทเปนเจาของแบรนดเอง (Owned brand media) และในสวนที่บริษัทจะ
รับจางผลิตงานหรือใหบริการใหกับองคกรภายนอก เชน การรับจางทําและบริหารเว็บไซต เฟสบุค ใหกับองคกรตางๆ 
โดยอาศัยจุดเดนที่บริษัทมีเน้ือหา (Content) ตางๆ อยูมากมาย ซ่ึงจะทําใหสวนงานดานออนไลนจะเติบโตขึ้นอยาง
ตอเน่ือง  
  (3) On Ground จะมุงเนนเพ่ิมรายไดดวยการเพ่ิมการจัดงานใหมากขึ้น รวมทั้ง การรับจางจัดงานกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมการขายใหแกลูกคา เพราะในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันลูกคาอยากจัดงานกิจกรรม เพ่ือสามารถขายสินคาไดตรง
ตามเปาหมายของแตละราย ประกอบกับบริษัทมีการจัดงานกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความโดดเดนเปนที่สนใจ
ของลูกคา ก็จะทําใหมีการเพ่ิมยอดรายไดใหมากขึ้น 

(4) On Air นายโชคชัย  ปญจรุงโรจน รองกรรมการผูจัดการใหญ ไดกลาวรายงานเก่ียวกับการดําเนินการชอง
รายการโทรทัศนดิจิทัลชอง “อมรินทรทีวี เอชดี” ซ่ึงเปนชองทีวีดิจิทัลประเภทความคมชัดสูง (HD) ของบริษัทวา ที่ผาน
มาไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเรตติ้งในระดับที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม บริษัทจะมุงเนนใหในป 2559 มี
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รายไดจากธุรกิจทีวีมากขึ้น โดยการปรับปรุงดานบุคลากร โดยเฉพาะทีมงานดานการขายซ่ึงบริษัทไดนําเอาทีมงานที่
มีความสามารถและมีประสบการณในธุรกิจโฆษณาทีวีมายาวนานเขามา ประกอบกับทีมงานดานการผลิตและดานอื่นๆ 
ที่มีการปรับปรุงอยางตอเน่ืองตลอดมาก็จะชวยเพ่ิมเรตติ้งใหสูงขึน้ และมียอดรายไดมากขึ้นไปดวย  
    (5) On Point of Sale คือการนําเอารานนายอินทร ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด 
บริษัทรวม มาใชเพ่ิมชองทางในการหารายได ดวยการใชรานนายอินทรทั้งหนารานในทุกสาขาและสื่อออนไลนตางๆ ที่
เก่ียวกับรานนายอินทรมาเสริมการหารายไดหรือเสริมการประชาสัมพันธบริการตางๆ มากขึ้น 

2. การลดตนทุน จะมีการเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรที่มีอยูและลดตนทุนการผลิตใหนอยลงโดยมีเปาหมายในการ
ลดตนทุนใหนอยลงไมนอยกวารอยละ 3  

3. สงเสริม AMARIN SPIRIT มุงเนนใหบุคลากรของบริษัทมีความเปนหน่ึงเดียวกัน ปฏิบัติงานภายใตสโลแกน
ที่วา “คนอัมรินทร รักลูกคา รักเพ่ือนรวมงาน รักงานที่ทํา” 

นายเฉลิมพล  ไวทยางกูร ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองไดแสดงความคิดเห็นวา เห็นดวยกับแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริษัทสําหรับการดําเนินงานในป 2559 อยางไรก็ตามมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมดังน้ี  

ประการแรก แมวาคณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบันไดปฏิบัติหนาที่กันอยางดีแลวก็ตาม แตบริษัทควรมีบุคคลที่
มีความรู ความสามารถเฉพาะทางเขามาเปนกรรมการบริษัทเพ่ิมเติม เพ่ือเขามาชวยสรางความไดเปรียบในทางธุรกิจ
ใหกับบริษัทได เชน บุคคลที่มีความรูทางดานวิชาการหรือทางดานปฏิบัติในงานดานโทรทัศน เปนตน 

ประการที่สอง บริษัทควรมีทีมงานในการทําวิจัยดวยตนเอง เพ่ือจะไดมีการทําวิจัยกอนที่จะมีการลงทุนหรือ
ผลิตงานตางๆ ออกมา จะทําใหไดผลงานที่ถูกตองตรงตามความตองการของลูกคาได 

นายโชคชัย  ปญจรุงโรจน ไดช้ีแจงตอบขอสังเกตวา แมบริษัทจะไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทที่
เก่ียวของเฉพาะทางในแตละธุรกิจเขามาใหม แตบริษัทก็มีทีมงาน ที่ปรึกษาที่เก่ียวของในแตละธุรกิจอยู แลว 
ตัวอยางเชน ธุรกิจทีวีดิจิทัล กอนที่จะมีการดําเนินงานบริษัทก็ไดมีการปรึกษากับผูมีความรู ความชํานาญมาเปนระยะ
เวลานานแลว เชนเดียวกับการทําวิจัยน้ัน บริษัทก็ไดมีการทําวิจัยกันเปนการภายในเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่สําคัญ เชน การทําธุรกิจทีวีดิจิทัลน้ันก็ไดมีการทําวิจัยศึกษาขอมูลกันมากอนที่จะ
ตัดสินใจลงทุน อยางไรก็ตามทางบริษัทจะไดนําเอาขอเสนอของผูถือหุนไปพิจารณาเพ่ือนําไปเสริมในการดําเนินงาน
ของบริษัทตอไป  

นายอนุ  วองสารกิจ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดกลาวช่ืนชมการนําเสนอแผนงานของบริษัท อยางไรก็
ตามมีขอซักถามวาจะทําอยางไรใหแผนงานดังกลาวเกิดผลขึ้นจริง โดยเฉพาะการทําธุรกิจออนไลนทีใ่ครๆ ตางก็ทํากัน
เปนจํานวนมาก และคุมคาตอการลงทุนหรือไม อยางไร นอกจากน้ีไดสอบถามเพ่ิมเติมวาในรานหนังสือนายอินทร
บริษัทมีแผนในการนําเอาสินคาอยางอื่นไปวางจําหนายเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 

นางระริน  อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน ไดช้ีแจงวาแผนงานตางๆ ตามที่ไดนําเสนอไปเปนแผนงานที่ตอเน่ืองจาก
ปที่ผานเกือบทั้งสิ้น ที่ผานมา บริษัทไดมีการดําเนินการไปแลวในทุกๆ สายงานและก็ตางประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
แลว ดังน้ันในปน้ีบริษัทจึงไดกําหนดพันธกิจในการดําเนินงานวา “การเพ่ิมรายได หรือ Reallocate” สวนงานดานธุรกิจ
ออนไลนน้ัน บริษัทไดเริ่มดําเนินงานมาระยะเวลาหน่ึงแลว จนมีประสบการณในธุรกิจดังกลาว แผนงานตางๆ ที่มีการ
นําเสนอจึงเปนแนวทางที่มีความชัดเจนเพียงพอในการสรางรายไดใหกับบริษัท  

ในสวนรานนายอินทรซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด บริษัทรวมน้ัน ปจจุบันก็มีการวาง
จําหนายสินคาประเภทตางๆ ที่ไมใชหนังสือในสัดสวนที่มากขึ้นแลว 

เม่ือผูบริหารไดรายงานใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและนําเสนอแผนงานในอนาคต
เสร็จสิ้นแลว ผูดําเนินการประชุมไดแจงที่ประชุมทราบวา สําหรับวาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนิน
ประจําป 2558 รายงานประจําป 2558 และรับทราบแผนงานประจําป 2559 ของบริษัท” 

อยางไรก็ตาม วาระน้ีไมจําตองใหที่ประชุมลงมติแตอยางใด  
20



 6 
ที่ประชุมจึงไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 และรับทราบแผนงานประจําป 2559 ของ

บริษัท ตามที่เสนอแลว 
 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป 2558 

นางสาวธนาร ี พิมปรุ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดรายงานใหที่ประชุมไดรับทราบถึงงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป 2558 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานการตรวจทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง โดยบริษัทและบริษัทยอย มีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบป 2558 มี
ผลขาดทุนรวม 416,405,462.55 บาท ทั้งน้ี บริษัทไดจัดสงรายละเอียดดังกลาวใหแกผูถือหุนไดศึกษาลวงหนาแลว ซ่ึง
สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สินทรัพยรวม 5,100.13 3,155.04 ลานบาท 
หน้ีสินรวม 3,705.53 760.58 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 1,394.60 2,394.45 ลานบาท 
รายไดรวม 2,003.86 1,922.88 ลานบาท 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (416.41) 237.99 ลานบาท 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (1.89) 1.08 บาท 
 

สําหรับวาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการพิจารณา
แลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558” 

นางสาวอัจฉรา  จันทนุภา ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามเก่ียวกับผลการขาดทุนของบริษัทวาจาก
การรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานในวาระกอนหนาน้ี ซ่ึงผูบริหารช้ีแจงวาธุรกิจหลักของบริษัทนอกเหนือจาก
ธุรกิจทีวีดิจิทัลมีผลประกอบการที่ดีมีกําไร มีเพียงสายงานนิตยสารเทาน้ันที่ขาดทุนเพียงเล็กนอย แตเม่ือดูงบการเงิน
ของบริษัทมีผลการดําเนินการลดลง จึงสอบถามวาผลกระทบจากการขาดทุนในสายงานนิตยสารมีมากนอยเพียงใด 

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (ฝายบัญชีและการเงิน) ไดช้ีแจงวาผลกระทบตองบ
การเงินจากรายไดของธุรกิจสายงานนิตยสารมีเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามในป 2558 บริษัทมีการยุติธุรกิจบางสาย
งานลง รวมทั้งมีการโอนยายธุรกิจทีวีซ่ึงแตเดิมอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทไปยังบริษัทยอย จึงสงผลใหไมมี
ยอดรายไดในสวนดังกลาวในป 2558 ซ่ึงเม่ือนําผลการดําเนินการของปมาเปรียบเทียบกัน จะมีผลกระทบจากสวน
ดังกลาวดวย  

นายเฉลิมพล  ไวทยางกูร ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามเก่ียวกับกรณีที่บริษัทมีการกูยืมเงินกับ
สถาบันการเงิน แตปรากฏวาในปจจุบันอัตราดอกเบ้ียเงินกูลดลงเปนอยางมาก ในเม่ืออัตราดอกเบ้ียเงินกูลดลงแลว
บริษัทมีการปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินหรือไม อยางไร นอกจากน้ีจากขอมูลในรายงานประจําปหนา 158 
บริษัทมีการวางหนังสือคํ้าประกันซ่ึงปจจุบันยังคงเหลือหนังสือคํ้าประกันอยูประมาณ 1,800 ลานบาท จึงสอบถามวา
บริษัทจะมีปญหาในการถอนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวบางหรือไม อยางไร 

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย ไดช้ีแจงเก่ียวกับโครงสรางหน้ีสินวา หน้ีสินของบริษัทแบงเปนสองกลุม คือเงินกู
ระยะยาวซ่ึงบริษัทยอยไดกูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงเพ่ือใชในการจายคาใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิทัล ซ่ึง
ปจจุบันมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว สวนหน้ีเงินกูระยะสั้นซ่ึงใชหมุนเวียนในกิจการก็มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียในลักษณะลอยตัวเชนกัน ดังน้ัน หากมีการลดลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกูในทองตลาด ดอกเบ้ียเงินกูของบริษัท
กับสถาบันการเงินก็ลดลงดวย จึงไมจําเปนตองมีการเจรจาปรับปรุงกับสถาบันการเงินแตอยางใด อยางไรก็ตามบริษัท
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ก็ไดมีการประสานกับทางสถาบันการเงินอยางใกลชิดและมีการติดตอใชบริการกับสถาบันการเงินหลายแหงเพ่ือใหเกิด
การแขงขันที่เกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

สวนหนังสือคํ้าประกันธนาคารน้ัน สวนใหญเปนหนังสือคํ้าประกันของบริษัทยอยที่วางไวกับสํานักงาน กสทช. 
เพ่ือประกันการชําระคาใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ซ่ึงมีเง่ือนไขการวางไวจนกวาจะชําระคาใบอนุญาต
ครบถวน หากชําระแลวก็จะไดรับหนังสือคํ้าประกันคืน และลดภาระการจายคาธรรมเนียมคํ้าประกันลงตามไปดวย 
กรณีดังกลาวจึงไมมีปญหาในการขอคืนหนังสือคํ้าประกันแตอยางใด 

นายอนุ  วองสารกิจ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามวาหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E) ของบริษัท
ในปจจุบันวาอยูในอัตราเทาใด และสอบถามวาเงินทุนของบริษัท รวมทั้งเงินจากการกูยืมและการออกหุนกูที่ผานมา
เพียงพอตอการดําเนินงานหรือไม 

นายฉันทชาต  ธเนศนิตย ไดช้ีแจงวาตนทุนที่ใชประกอบธุรกิจหลักของบริษัทในปจจุบันยังไมมีประเด็นที่มี
ปญหาอยางมีนัยสําคัญ แตตนทุนที่ตองพิจารณาเปนพิเศษคือตนทุนที่ใชในการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัทยอย 
แตอยางไรก็ตาม ตนทุนดังกลาวสวนใหญเปนตนทุนคงที่ โดยมีตนทุนที่สําคัญ ไดแก คาใชจายในการตัดจายคา
ใบอนุญาต คาสงสัญญาณ และคาใชจายสําหรับไทยคม สุดทายจะเปนคาใชจายเก่ียวกับการผลิตรายการซ่ึงคาดวาจะ
ไมสูงมากนัก เพราะบริษัทไดวางแผนการผลิตไวลวงหนาแลว ซ่ึงกระแสเงินสดในปจจุบัน มีการวางแผนในที่มาของ
เงินที่จะใชในปเรียบรอยแลว และคาดวาเพียงพอในการดําเนินการ 
 เม่ือผูถือหุนไดซักถามและคณะกรรมการรวมทั้งผูบริหารไดช้ีแจงจนครบถวนดีแลว ผูดําเนินการประชุมจึง
ขอใหมีการลงมติในวาระน้ี ซ่ึงกอนการลงมติผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระน้ี ตองผานการลงมติดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 104 173,340,891 99.9999 
ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 1 200 0.0001 

รวม 105 173,341,091 100.0000 
 
อน่ึง ในขณะที่มีการลงมติในวาระน้ีมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้นภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจํานวน 

9 ราย นับไดจํานวน 143,619 หุน 
 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวาบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 60 
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 อยางไรก็ตาม ในระยะเวลาอันใกลบริษัทยังมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือหมุนเวียนใน
กิจการ เพ่ือเปนการกันสํารองเงินจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมาไวใชในการลงทุน และเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ
ในการน้ี จึงขอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับงบการเงินประจําป 2558  

สําหรับวาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการพิจารณา
แลวเห็นสมควรอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2558 ตามที่เสนอ” 
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 8 
เม่ือช้ีแจงเสร็จสิน้แลว ไมปรากฏวามีผูถือหุนรายใดสอบถามคําถาม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหมีการลงมติ

ในวาระน้ี ซ่ึงกอนการลงมติผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระน้ี ตองผานการลงมติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังน้ี 

 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 102 169,805,661 97.9604 
ไมเห็นดวย 3 3,535,430 2.0396 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

รวม 105 173,341,091 100.0000 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
และขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ซ่ึงกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนใน
อัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม ซ่ึงในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งน้ีมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 4 คน ไดแก 

1. นายสมชาย  ภคภาสนวิวัฒน   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายเจริญจิตต ณ สงขลา   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายโชคชัย  ปญจรุงโรจน   กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
4. นางสุภาพ  นอยอ่ํา   กรรมการ 

  ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทั้ง 4 คนน้ัน บริษัทไดสงใหผูถือ
หุนไดศึกษาเปนการลวงหนาแลว 
  สําหรับวาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดํารงตําแหนงครบวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีก
วาระหน่ึง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เน่ืองจากบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู 
ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทตอไป” 

เม่ือช้ีแจงเสร็จสิ้นแลวผูดําเนินการประชุมจึงขอใหมีการลงมติในวาระน้ี ซ่ึงกอนการลงมติผูดําเนินการประชุมได
แจงใหท่ีประชุมทราบวา วาระน้ี ตองผานการลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
   ที่ประชุมพิจารณาแลวเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีการ
ลงคะแนนเรียงเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

5.1 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหนายสมชาย  ภคภาสนวิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 103 173,339,733 99.9992 
ไมเห็นดวย 2 1,358 0.0008 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

รวม 105 173,341,091 100.0000 
 

 5.2 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหนายเจริญจิตต ณ สงขลา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระ
หน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 100 173,309,523 99.9818 
ไมเห็นดวย 4 30,468 0.0176 
งดออกเสียง 1 1,100 0.0006 

รวม 105 173,341,091 100.0000 
 

 5.3 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหนายโชคชัย  ปญจรุงโรจน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระ
หน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 102 173,274,961 99.9618 
ไมเห็นดวย 2 65,030 0.0375 
งดออกเสียง 1 1,100 0.0006 

รวม 105 173,341,091 100.0000 
 

 5.4 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหนางสุภาพ  นอยอ่ํา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 104 173,339,991 99.9993 
ไมเห็นดวย 1 200 0.0001 
งดออกเสียง 1 1,100 0.0006 
รวม  106 173,341,291 100.0000 

    
อน่ึง ในขณะที่มีการลงมติในวาระน้ีมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้นภายหลังจากวาระที่ผานมา  

อีกจํานวน 1 ราย นับไดจํานวน 200 หุน 
 

วาระที ่6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการประจําป 2559 
 นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2559 ไดกระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับประเภท ขนาด และความเก่ียว
โยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงสอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาที่และ
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว โดยมีรายละเอียดดังที่ไดสงขอมูลใหผูถือหุนไดทราบลวงหนาแลว
ดังน้ี  
 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 ดังน้ี 

1. ไมมีผลตอบแทนสําหรับกรรมการที่เปนพนักงานของบริษัท 
2. กรณีกรรมการที่ไมเปนพนักงานของบริษัท บริษัทจะจายคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท  
3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการตรวจสอบดวยน้ัน บริษัทจะจายคาตอบแทนเดือนละ 

30,000 บาท  และคาเบ้ียประชุมครั้งละ 20,000 บาท 
สําหรับวาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแลวเห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนได
พิจารณาแลวตามที่เสนอ” 

เม่ือช้ีแจงเสร็จสิ้นแลวผูดําเนินการประชุมจึงขอใหมีการลงมติในวาระน้ี ซ่ึงกอนการลงมติผูดําเนินการประชุมได
แจงใหที่ประชุมทราบวา วาระน้ี ตองผานการลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเง่ือนไขที่มีการเสนอ ดังน้ี 

 
 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 105 173,341,091 99.9999 
ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 1 200 0.0001 

รวม 106 173,341,291 100.0000 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวาบริษัทไดเปดโอกาสใหสํานักงานบัญชีหลายแหงเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี จึง
เห็นสมควรขอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2559 ดังน้ี  

1. นายพจน  อัศวสันติชัย  เลขที่ใบอนุญาต       4891 หรือ 
2. นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์   เลขที่ใบอนุญาต       6699 หรือ 
3. นางสาววันนิสา  งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต       6838    

คนหน่ึงคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 มีอํานาจตรวจสอบและลง
นามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2559 ดังน้ี 

(1) คาสอบบัญชี บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 915,000 บาท  
(2) คาสอบบัญชี บริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด เสนอราคา  425,000 บาท 
รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น 1,340,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป 2558 เปนเงิน 55,000 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 

4.28 
วาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการบริษัท 

สมควรแตงตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2559 และกําหนดคาตอบแทนตามที่เสนอ” 
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 นายกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามวาคาสอบบัญชีดังกลาวรวมการ
สอบบัญชีเก่ียวกับธุรกิจทีวีดิจิทัลแลวหรือไม 
 นายฉันทชาต  ธเนศนิตย ไดช้ีแจงวาคาสอบบัญชีดังกลาวไดรวมคาสอบบัญชีสําหรับธุรกิจทีวีดิจิทัลแลว 
 นายธนกร  หิรัญสิริสมบัติ ผูรับมอบฉันทะจากบริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) ได
สอบถามวาบริษัทไดเปล่ียนผูสอบบัญชีหรือไม เหตุใดจึงมีการเพ่ิมคาสอบบัญชี 
 นายฉันทชาต  ธเนศนิตย ไดช้ีแจงวา ในการเสนอแตงตั้งในครั้งน้ีเปนบริษัทผูสอบบัญชีเดิม แตมีการเปล่ียนตัว
ผูสอบบัญชี เน่ืองจากผูสอบบัญชีเดิม ไดทําการสอบบัญชีบริษัทครบกําหนด 5 ป ในสวนของการเพ่ิมขึ้นของคาสอบ
บัญชีน้ันก็เปนการเพ่ิมเล็กนอย โดยการคํานวณอัตราคาสอบบัญชีมีการคิดจากขนาดของธุรกิจ ความซับซอนของ
ธุรกรรมตางๆ ทั้งบริษัทเองก็ไดมีการตอรอง จนคิดวาเปนราคาที่เหมาะสมแลว 

เม่ือช้ีแจงเสร็จสิ้นแลวผูดําเนินการประชุมจึงขอใหมีการลงมติในวาระน้ี ซ่ึงกอนการลงมติผูดําเนินการไดประชุม
แจงใหท่ีประชุมทราบวา วาระน้ี ตองผานการลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งนายพจน  อัศวสันติชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 นายธนะวุฒิ  พิบูลย
สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือหรือ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 คนหน่ึงคนใด จาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย โดยกําหนดคาตอบแทน 1,340,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเง่ือนไขที่มีการเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

  
 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 105 166,891,818 96.2793 
ไมเห็นดวย 1 6,449,473 3.7207 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

รวม 106 173,341,291 100.0000 
 
วาระที่ 8 พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัท  ขอ 40 
 นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดกลาวช้ีแจงตอท่ีประชุมวาเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานและ
โครงสรางการบริหารงานของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 40 จาก
เดิมซ่ึงระบุวา “ขอ 40 อํานาจกรรมการที่จะทํานิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการผูจัดการ ลงลายมือช่ือ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท”  
 ขอแกไขเปล่ียนแปลงเสียใหม เปนดังน้ี “ขอ 40. อํานาจกรรมการที่จะทํานิติกรรมผูกพันบริษัทคือ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจัดการใหญ คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 
กรรมการอื่นสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 
 สําหรับวาระน้ี มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 40 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานและโครงสรางการบริหารงานของบริษัทตามที่เสนอ” 
 นายฉันทชาต  ธเนศนิตย ไดช้ีแจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา สาเหตุแหงการแกไขดังกลาว เน่ืองจากแตเดิม
บริษัทไมมีช่ือเรียกขาน กรรมการผูจัดการใหญและประธานกรรมการบริหาร ตอมาเม่ือมีการแตงตั้งตําแหนงดังกลาวขึ้น
และผูดํารงตําแหนงดังกลาวมีอํานาจในการลงนาม จึงมีความจําเปนตองมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับดังกลาวเพ่ือให
สอดคลองกับตําแหนงที่เรียกขานของผูที่มีอํานาจลงนามภายในองคกร จะทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ตอไป  

26
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 กอนการลงมติผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระน้ี ตองผานการลงมติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติการแกไขขอบังคับของบริษทั ขอ 40 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสีข่องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 
 จํานวนคน (ราย) คะแนน (เสียง) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 106 173,341,291 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 
รวม  106 173,341,291 100.0000 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอีก 
นายชาญวิทย  ฉันทเลิศวิทยา ไดแจงตอที่ประชุมวา เม่ือมีการลงมติในวาระตางๆ ครบถวนแลว จึงแจงใหผูถือ

หุนทราบวาสามารถซักถามประเด็นขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื่องใดๆ ตอบริษัทได ซ่ึงมีผูซักถาม  
ดังน้ี 

นายกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามวาเหตุใดบริษัทไมขยายธุรกิจโรง
พิมพไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน (AEC)  

นายชีวพัฒน ณ ถลาง ไดช้ีแจงวาบริษัทไดเคยทดลองในการไปทําธุรกิจโรงพิมพในประเทศเพ่ือนบานแลว แต
ประสบปญหาสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ลูกคาชอบงานที่ทางบริษัทผลิตแตไมมีกําลังซ้ือเพราะคุณภาพงานสูง ราคาจึง
แพงสําหรับลูกคาในประเทศเหลาน้ัน และ (2) มีปญหาในชองทางการรับชําระเงิน จึงถือวายังมีความเสี่ยงในการที่จะ
เดินทางไปลงทุนในประเทศดังกลาว อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่จะมีการเปดประชาคมอาเซียนในเร็วๆ น้ีแลวบริษัทจึงวาง
กลยุทธไววาจะรอใหลูกคาในภูมิภาคอาเซียนเขามาในประเทศไทย บริษัทก็จะเขาทําธุรกิจกับลูกคาดังกลาวก็จะลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดมากกวา 

นายกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา ไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับทีวีดิจิทัลวา บริษัทควรมีโครงสรางกรรมการหรือ
ผูบริหารที่ความรูเฉพาะทางดานธุรกิจทีวีเขามาเพ่ิมเติม 

นางระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน ไดช้ีแจงวาที่ผานมาบริษัทมีที่ปรึกษา เปนผูมีความรูและอยูในวงการของ
ทีวีมาโดยตลอด อาจจะไมไดมาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทเทาน้ันเอง ทั้งน้ีธุรกิจทีวดีิจิทัลมีแนวโนมที่ดีขึ้น  

นายปรีชา  จินตนานนท ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดสอบถาม ดังน้ี  
คําถามแรก บริษัทมีแผนในการเขารวมโครงการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันอยางไรบาง 

  นายฉันทชาต  ธเนศนิตย ไดช้ีแจงวาเก่ียวกับโครงการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันน้ัน บริษัทไดรับหลักการ
เบ้ืองตนไปแลว แตยังอยูในระหวางการรางหลักเกณฑและการดําเนินการตางๆ ใหสอดคลองกับการรับหลักการ
ดังกลาว ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีเก่ียวของมีจํากัด จึงตองใชเวลาในการดําเนินการ
ดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทจะเรงดําเนินการและแจงใหทราบตอไป 
  คําถามที่สอง ในป 2558 บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนขาดทุน จึงสอบถามวาบริษัทคาดวาจะกลับมามีกําไรได
เม่ือไหร อยางไร 
 นางระริน อุทกะพันธ ปญจรุงโรจน ไดช้ีแจงวาหากเปนธุรกิจปกติของบริษัทคงไมไดมีประเด็นปญหาใด 
อยางไรก็ตามปจจัยที่จะทําใหบริษัทกลับมามีกําไรก็คือธุรกิจทีวีดิจิทัลซ่ึงบริษัทไดวางแผนไวตั้งแตตนแลววาจะใชเวลา
ในการกลับมาทําไรภายใน  7 ป ซ่ึงหากพิจารณาจากการดําเนินงานที่ผานมาก็ถือวาธุรกิจทีวีดิจิทัลเปนไปไดตาม
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เปาหมายที่วางไว แมจะมีอุปสรรคปญหาบางก็จะเรงปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และคาดวาจะไมตองปรับหรือขยาย
ระยะเวลาในการกลับมาทํากําไรออกไปแตอยางใด 
 นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามเพ่ิมเติม ดังน้ี  
 คําถามแรก สอบถามเก่ียวกับการจัดการหนังสือเกา โดยเฉพาะนิตยสารที่จําหนายไมไดวามีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร 
 นางระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน ไดช้ีแจงวาในการทํานิตยสารแตละเลมบริษัทจะมีการวางแผนอยางเปน
อยางดี และดวยประสบการณในธุรกิจทีย่าวนานทําใหมีนิตยสารที่คืนเน่ืองจากขายไมได มีจํานวนไมมากนัก อยางไรก็
ตาม หากมีนิตยสารเหลือจากการขาย บริษัทจะนําเอาหนังสือหรือนิตยสารเกาไปจัดการดวยการนําไปแจกหรือวางใน
สถานที่เหมาะสม เพ่ือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธใหกับบริษัท 
 คําถามที่สอง ไดสอบถามวาเหตุใดบริษัทไมมีการสรางละคร เน่ืองจากบริษัทมีวัตถุดิบที่เปนนวนิยายตางๆ ที่
ควรจะนํามาตอยอดเปนละครไปออกอากาศในชองทีวีดิจิทัลได 
 นายโชคชัย  ปญจรุงโรจน ไดช้ีแจงวาปจจุบันชองรายการโทรทัศนของบริษัทกําลังอยูในชวงของการสราง
ลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมกับบริษัท ที่ผานมา จะเนนเน้ือหารายการที่เปนไลฟสไตล นอกจากน้ียังมีการสราง
รายการขาวที่ไดรับความนิยมขึ้นมา ตอไปบริษัทจะเนนผลิตรายการเก่ียวกับบันเทิงมากขึ้น อยางไรก็ตาม การทําละคร
ถือเปนการทํารายการที่ใชเงินทุนสูงมาก ทั้งบริษัทก็ไมไดมีบุคลากรเก่ียวกับการสรางละครโดยตรง ดังน้ัน ในระยะเวลา
อันใกลน้ีบริษัทก็ยังจะคงไมลงทุนในการสรางละครแตอยางใด 
 นายฉันทชาต ธเนศนิตย ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนาผานระบบเว็ปไซตของนักลงทุน
สัมพันธของบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายชญานวัต  คาระวะวัฒนา มีคําถามรวม 4 ขอ คือ (1) แนวโนมรายไดในปน้ี 
และมีแผนการดําเนินงานอยางไรเพ่ือพลิกฟนกลับมามีกําไร (2) ธุรกิจรายการโทรทัศนชอง AMARIN TV ที่ปจจุบัน
รายการสวนใหญมีเน้ือหาสาระดีมากแตขาดความบันเทิง ทางบริษัทจะมีแนวทางปรับปรุงอยางไร เพ่ือใหถึงจุดคุมทุน
เร็วขึ้น (3) ในสวนของชอง AMARIN TV เปนไปไดหรือไมที่จะมีรายการที่ผลิตรวมกับสปอนเซอร  เพ่ือใหมีความ
ชัดเจนของเน้ือหา และตรงใจสปอนเซอร เชน รายการเก่ียวกับบานก็อาจจะรวมกับ SCG รายการแฟช่ันก็อาจจะรวมกับ
หางสรรพสินคาที่เนนดานเสื้อผา หรือ ผูผลิตเสื้อผารายใหญ และ (4) แนวโนมของธุรกิจนิตยสารในปจจุบันเปนอยางไร
บาง และบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการอยางไร ซ่ึงคําถามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (4) เปนคําถามในลักษณะเดียวกับ
คําถามของผูถือหุนในหองประชุม ในการน้ี นายโชคชัย  ปญจรุงโรจน รองกรรมการผูจัดการใหญ ไดตอบคําถามขอ (3) 
ดังน้ี   บริษัทฯไดมีการดําเนินการดังกลาวอยูอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจุบันก็มีหลายรายการอยูระหวางการดําเนินการในการ
รวมมือกับผูซ้ือสื่อโฆษณา 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดซักถามประเด็นเพ่ิมเติม ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุน และผูเขารวมการประชุมทุก

คน และปดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 
 
 
 
 
       (นางเมตตา อุทกะพันธุ) 

    ประธานที่ประชุม 
 
 
(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)   
    ผูจดบันทึกการประชุม 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

 

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2559 

เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2559 เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. 

เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 220,000,000 บาท เป็น 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ 

จํานวน 135 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

1.2 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 บาท จาก 

ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 219,999,865 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุ จํานวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะ ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

   แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน 

การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 200,000,000 1.00 200,000,000 

  แ บ บ ม อ บ อํ า น า จ ทั่ ว ไ ป 

(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษัท วัฒนภักดี  จํากัด 

โดยนายฐาปน สริิวฒันภกัดี 

และนายปณต สิริวฒันภกัดี  

(“ผู้ซือ้”) 

200,000,000 - 4.25 หมายเหต ุ1 หมายเหต ุ 

2, 3 และ 4 

หมายเหต ุ

1. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/

หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอํานาจในการพิจารณา

กําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนด

เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง 
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และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการ

ต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต 

ตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการ

ยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมี

อํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

2. การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ ดงักลา่ว เป็นการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจนและเป็นราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกว่า

ร้อยละ 10 ของราคาตลาด  

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัทํา

การติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือขอ

อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว กล่าวคือ ระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 23 

พฤศจิกายน 2559 ซึง่จะเทา่กบั 7.47 บาท อนึง่ การคํานวณราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัดงักลา่ว คํานวณจาก

ผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัทําการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัทําการในช่วงเวลาการ

ซือ้ขายตัง้แตว่นัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นดงักลา่ว คํานวณจากผลคณู

ของราคาหุ้นถวัเฉลี่ยรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั (ข้อมลูจาก SETSMART ในเว็บไซต์ 

www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดได้ใน

สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) ให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) 

3. เน่ืองจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นโดย

กําหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจนและเป็นราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ดงันัน้ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี

ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) แม้บริษัทฯ จะได้รับ

การอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้ซือ้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน คดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนญุาตให้

เสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ด้วย 

4. นอกจากนี ้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นรายการท่ี 

เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
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หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีได้มี 

การแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากหลงัจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญั 

เพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ซือ้จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วของบริษัทฯ) ทําให้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ ดงักลา่ว เป็นการทํารายการกบันิติบคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบคุคลผู้ ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ (ทัง้นี ้ผู้บริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) ซึ่ง 

เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายการดงักลา่วจดัเป็นประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือ

บริการ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 122.36 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) 

ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่เกินกวา่ 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัทฯ ได้ในสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

เน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจํากดั จึงไมม่ีเศษของหุ้น 

3. กาํหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall 

อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 9 

ธันวาคม 2559 และกําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ใน

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ และการเปลีย่นแปลงทนุชําระ

แล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัโดยกําหนด

ราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 

4.3 บริษัทฯ จะขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทนุเพ่ิมเติมสาํหรับการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยูใ่นช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ ซึง่มีภาระผกูพนั

รายจ่ายเป็นเงินลงทนุท่ีสงู โดยต้องใช้เงินในการจ่ายชําระค่าใบอนญุาตดิจิทลัทีวี ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั การจ่ายคืน

เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทัล

สามารถดําเนินการได้อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต ทัง้นี ้จากภาวะอตุสาหกรรมทีวีดิจิทลัท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง ประกอบ

กบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอยู่ในภาวะชะลอตวัสง่ผลให้งบโฆษณาของธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงรอบระยะเวลา 10 เดือน

ของปี 2559 มีการปรับตวัลดลงกวา่ร้อยละ 9.36 เหลอืเพียง 92,175 ล้านบาทเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 ท่ี 101,691 

ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลการใช้งบโฆษณาในประเทศไทยจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย) ทําให้ความสามารถ 

ในการเติบโตของธุรกิจทีวีดิจิทลัไม่เป็นไปตามประมาณการของบริษัทฯ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ นอกจากนี ้จากข้อมลูตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีผ่านการสอบทาน

จากผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity 

Ratio) ท่ี 4.32 เท่า ดงันัน้ การจดัหาเงินทุนเพ่ือนํามาใช้ดําเนินการต่าง ๆ ในธุรกิจดงักล่าวข้างต้นด้วยการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จะมีความเหมาะสมและมีผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่า

การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินตา่ง ๆ เพ่ิมเติม 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุน: 

 จาํนวนเงนิที่ใช้ 

โดยประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ 

โดยประมาณ 

1. ค่าใบอนญุาตงวดท่ี 4 ในจํานวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกู้ยืมตามสญัญา

เงินกู้ 

150 ภายในเดือน

พฤษภาคม ปี 2560 

2. ชําระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน 300 ภายในปี 2560 

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย  

คา่ผลติรายการ เป็นต้น 

400 ภายในปี 2560 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจปรับเปลีย่นแผนการชําระคา่ใบอนญุาตงวดท่ี 4 ภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ได้ออกแนวทางปฏิบตัิเพ่ือรองรับการดําเนินการตามคําสัง่ของหวัหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ ท่ี 76/2559 รวมทัง้อาจปรับเปลี่ยนแผนการชําระคืนเ งินกู้ ยืม และจํานวนเงินทุนหมุนเวียน 

ในการดําเนินการ ตามความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ เช่ือว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพ่ิมได้ในข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2

ของสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) ให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ โดยกําหนดราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกว่าร้อยละ 10 

ของราคาตลาด จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ดงันี ้
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• มีแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอ – การออกและเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับชําระค่าหุ้นเป็นเงินสดทัง้จํานวน

รวม 850,000,000 บาท ทําให้มีเงินทนุมาใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจได้ทนัเวลา 

และทนัต่อความต้องการ อนัจะนํามาซึ่งการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และการเพ่ิมรายได้ โดยท่ีไม่เป็น

ภาระของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทนุจากแหลง่อ่ืนเพ่ิมเติมและไมก่ระทบตอ่สถานะทางการเงินภายในและเงินทนุ

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในเร่ืองของภาระต้นทนุทางการเงินเน่ืองด้วยปัจจุบนับริษัทฯ ประสบภาวะขาดทนุ 

และไม่มีแหล่งเงินทุนอ่ืนท่ีเพียงพอท่ีจะทําให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึน้หรือมีเงินทุน

หมนุเวียนในการประกอบกิจการเพ่ิมขึน้ 

• สถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึน้ –หลงัการเพ่ิมทุนจะทําให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีดีขึน้ โดยจาก 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio) สาํหรับงวด 9 เดือน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งอยู่ท่ี 4.32 เท่า จะปรับตวั

ดีขึน้ โดยประมาณการวา่จะลดลงมาอยูท่ี่ 2.5 เทา่  

• มีพนัธมิตรทางธุรกิจ – การมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทุน มีความเช่ียวชาญในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีหลากหลายอตุสาหกรรม มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ จะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุและสถาบนัการเงิน

ได้ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีของพนัธมิตร

ทางธุรกิจ 

• ความสามารถในการดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง – การมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินกิจการเพ่ิมขึน้ จะทํา

ให้เพ่ิมศกัยภาพในการทําธุรกิจตลอดจนการแขง่ขนั 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ กําหนดไว้วา่ หากไมม่ีความจําเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีอตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายตามผลการดําเนินงานในอตัราท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 

60 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมตัง้แต่เมื่อผู้ จองซือ้ 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

7.3 อ่ืน ๆ 

-ไมม่ี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ข้างต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 8.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

=             ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                                  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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=                         7.47 – 5.94 

      7.47  

= ร้อยละ 20.48 (การลดลงของราคาหุ้นจะปรับตวัลดลงร้อยละ 20.48 ของราคาเดิม) 

8.2  การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

=            จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้  

 จํานวนหุ้น Paid-up + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้

=              200,000,000    

  219,999,865 + 200,000,000  

= ร้อยละ 47.62 (การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นจะลดลงร้อยละ 47.62) 

8.3  การลดลงของกําไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) 

=  Earnings per Share ก่อนเสนอขาย - Earnings per Share หลงัเสนอขาย  

 Earnings per Share ก่อนเสนอขาย 

   โดย  Earnings per Share ก่อนเสนอขาย = (-507,077,462.55) / 219,999,865 

  Earnings per Share หลงัเสนอขาย = (-507,077,462.55) / 419,999,865 

=              (-2.3049) – (-1.2073)   

   (-2.3049) 

= ร้อยละ 47.62 

 การเพ่ิมทนุและการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings 

per Share) เน่ืองจากมลูค่าการขาดทุนต่อหุ้น (Earnings per Share) หลงัเสนอขายมีมลูค่าขาดทุนต่อหุ้น 

(Earnings per Share) ลดลงจากมลูคา่ขาดทนุตอ่หุ้น (Earnings per Share) ก่อนเสนอขาย 

8.4  ความคุ้มคา่ท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

 ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ศกึษาพิจารณาแนวทางและความสมเหตสุมผลในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท แล้ว บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทฯ มี 

ความประสงค์ท่ีจะใช้เงินทนุท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุในการนําไปดําเนินการต่าง ๆ ในการลงทนุเพ่ิมเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลั 

และบริษัทฯ มีข้อจํากัดเก่ียวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยการกู้ ยืมเงิน เน่ืองจากปัจจุบนัมีหนีส้ินต่อทุนในระดบัท่ีสูง  

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุท่ี 4.32 เท่า) นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้น

จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาท่ีมีสว่นลดให้แก่ผู้ซือ้กบัผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียง

ของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรตอ่หุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
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ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะท่ีซบเซาและอุตสาหกรรมทีวีดิจิทลัอยู่ในสภาวะท่ีถดถอยและจากฐานะ

การเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งประสบภาวะขาดทุนในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา โดยพิจารณาจาก

อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุท่ี 4.32 เท่า ตามข้อมลูงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งมี

สดัส่วนหนีส้ินต่อทนุในระดบัสงู อาจสง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะมีสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนในระดบัสงูเกินกว่าท่ีกําหนดใน

สญัญากู้ ยืมเงิน บริษัทฯ จึงต้องใช้ความพยายามในการรักษาสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญา

กู้ยืมเงินรวมถึงการหาแหลง่เงินทนุเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ดี ในการหาแหลง่เงินทนุโดย

การกู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มิได้อยู่ในสถานะท่ีจะกระทําได้ เน่ืองจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ีมี

แนวโน้มท่ีจะสงูเกินกวา่ข้อกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร 

ในการนี ้เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดจากโอกาสท่ีบริษัทฯ จะมีสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุในระดบัสงูเกินกว่าท่ีกําหนด

ในสญัญากู้ยืมเงินและเพ่ือให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุในการประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง การจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในครัง้นี ้จึงเป็นวิธีการระดมทนุท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทนุ

ได้ตามวงเงินท่ีบริษัทฯ ต้องการและได้ภายในกําหนดเวลาของบริษัทฯ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง

ตอ่เน่ืองในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ จะได้เงินทนุเพ่ือใช้ในการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยูใ่นช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจการ

จ่ายชําระคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี การจ่ายคา่บริการโครงขา่ยทีวีดิจิทลั การจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และการผลติ

รายการทีวีท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตแล้ว ซึ่งจํานวนเงินท่ีจะ

ได้รับจากการเพ่ิมทุนในครัง้นีจ้ะช่วยเสริมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ 

สามารถสร้างรายได้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต เว้นแต ่หากภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวการณ์ในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจทีวีดิจิทลัซึง่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีนอกเหนือความสามารถในการควบคมุของบริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงผนัผวนอยา่งมี

นยัสําคญั อนัเป็นเหตุให้การประมาณการกระแสเงินสดรับของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ตลอดจน

บริษัทฯ จะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทนุและมีความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจ

ท่ีหลากหลายอตุสาหกรรมรวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีจะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจํานวนท่ีต้องการ

และยังช่วยเพ่ิมความเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจได้ และจากการท่ีบริษัทฯ จะมีผู้ ซือ้เข้ามาร่วมลงทุนและเป็นผู้ ถือหุ้ น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ นัน้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดี

ของผู้ซือ้จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

9. คาํรับรองของกรรมการ 

กรรมการขอรับรองว่า กรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนในครัง้นีแ้ล้ว อยา่งไรก็ดี หากกรรมการคนใดไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วจนเป็นเหตใุห้

เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 

85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้

เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์

จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ได้ 
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10 ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2559 24 พฤศจิกายน 2559 

2. วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (Record Date) 

9 ธนัวาคม 2559 

3. วนัวิธีปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้า

ร่วมประชมุตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 

13 ธนัวาคม 2559 

4. การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

5. การจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

มีมติอนมุตัิ 

6. การจดทะเบียนการเพ่ิมทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีมีการจัดสรรหุ้น

เพ่ิมทนุ 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางเมตตา อทุกะพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

1 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 
บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 25 พฤศจิกายน 2559 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2559 
เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 และครัง้ที่ 8/2559 ประชุมเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนซึง่มีรายละเอียดโดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ ประสงค์จะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 200,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ บริษัท วฒันภกัดี จ ากดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผู้ซือ้”)  ซึ่งเป็น
บคุคลในวงจ ากดัในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 850,000,000 บาท (“การจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้”) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าว เป็นราคาที่มี
สว่นลดร้อยละ 43.11 ซึง่เป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลใน
วงจ ากดั (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ทัง้นี ้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ ยงัเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เ ก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ  
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากหลังจากการเข้าซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวผู้ ซือ้จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
ในสดัสว่นร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว
ของบริษัทฯ) ท าให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดังกล่าว เป็นการท ารายการกับ 
นิติบุคคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  (ทัง้นี ้
ผู้บริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยรายการ
ดงักลา่วมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 122.36 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) ขออนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

37



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

2 

(ค) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และ
จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในประกาศรายการ
ที่เก่ียวโยงกนั ดงัตอ่ไปนี ้

1) วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงท ารายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

1.1) วนั/ เดือน/ ปี ท่ีมีการตกลงท ารายการ 

บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ภายหลงัจากที่ได้รับการอนุมตัิจาก 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 และเง่ือนไขตามที่ได้ระบใุนข้อ 6 ส าเร็จ
ครบถ้วนแล้ว  

1.2)  คูก่รณีที่เก่ียวข้อง 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ 

ผู้รับจัดสรรหุ้น : บริษัท วัฒนภักดี จ ากัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ 
นายปณต สริิวฒันภกัดี 

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ผู้ ซือ้ไม่มีความสมัพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มี
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้ ซือ้ 
แตภ่ายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ซือ้จะมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของ
บริษัทฯ) และจะเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
จ านวนไมเ่กิน 3 ทา่น   

ข้อมูลผู้ซือ้ 

ทนุจดทะเบียน:   9,000,000 บาท )เก้าล้านบาทถ้วน (  

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ: 10 บาทตอ่หุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น: 

1. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี   ถือหุ้นจ านวน 449,999 หุ้น 

2. นายปณต สริิวฒันภกัดี   ถือหุ้นจ านวน 449,999 หุ้น 
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3. นางปภชัญา สริิวฒันภกัดี   ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น 

4. ม.ล. ตรีนชุ  สริิวฒันภกัดี  ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น 

โครงสร้างกรรมการ: มีกรรมการรวม 7 ทา่น ได้แก่ 

1. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 

2. นายปณต สริิวฒันภกัดี 

3. นางปภชัญา สริิวฒันภกัดี 

4. ม.ล. ตรีนชุ  สริิวฒันภกัดี 

5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 

6. นางนิดดา ธีระวฒันชยั 

7. นายก าพล ปญุโสณี 

กรรมการซึง่ลงช่ือผกูพนับริษัท: นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หรือ นายปณต สิริวัฒนภักดี ลงลายมือช่ือและประทับตรา
ส าคญัของบริษัท  

ส านกังานใหญ่: ตัง้อยูเ่ลขที่ 288 – 288/1 - 9 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

2) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ  

2.1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 200,000,000 หุ้น  มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ) ให้แก่ผู้ซือ้ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 850,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว เป็นราคาท่ีมีสว่นลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ราคาตลาด อ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว กลา่วคือ ระหว่างวนัที่ 15 พฤศจิกายน 
2559 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะเท่ากบั 7.47 บาท ต่อหุ้น อนึ่ง การค านวณราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัดงักลา่ว 
ค านวณจากผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัท าการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัท าการในช่วงเวลา
การซือ้ขายตัง้แต่วนัที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นดงักลา่ว ค านวณจากผลคณูของ
ราคาหุ้ นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซือ้ขายของหุ้ นทัง้หมดรายวัน  (ข้อมูลจาก SETSMART ในเว็บไซต์ 
www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เนื่องจากหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วผู้ซือ้จะถือ 
หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลัง 
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การจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) ท าให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้
ดงักลา่วเป็นการท ารายการกบับคุคลที่จะมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ  

นอกจากนี ้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้จะสง่ผลให้ผู้ซือ้มีหน้าที่ท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ( “ประกาศ ทจ. 12/2554”)  
อยา่งไรก็ตาม ผู้ซือ้ได้แจ้งบริษัทฯ วา่ ผู้ซือ้ไมป่ระสงค์ที่จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และประสงค์ที่จะขอ
ผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (“ประกาศ สจ. 36/2546”) ด้วย 

2.2) การค านวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดังกล่าว จัดเป็นประเภทรายการเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 122.36 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets หรือ 
NTA) ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ขออนมุตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ จากที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย  และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเก่ียวกับรายการที่ เ ก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้NTA ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ปรากฎดงันี ้ 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ จ านวน (ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 4,920.62 
หัก : สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน (231.008) 
หัก : หนีส้นิรวม (3,994.96) 
หัก : สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ - 
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 694.66 

3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การช าระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมดส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ 
จ านวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท จะมีมลูคา่รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 850,000,000 บาท 

ทัง้นี ้ผู้ซือ้จะช าระมลูคา่สิง่ตอบแทนให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินสดทัง้จ านวน 
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การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ในราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาด ที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็น
การก าหนดราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และผู้ซือ้ ซึง่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่มีสว่นลด
ดงักลา่ว อยูใ่นช่วงราคามลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งอยู่ในช่วงราคาที่ 1.89 ถึง 6.43 บาทต่อหุ้น และมี
มูลค่ายุติธรรมที่เป็นราคาฐานที่ 4.02 ต่อหุ้ น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดจาก 
ราคาตลาดให้แก่ผู้ ซื อ้ ที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้ น เป็นราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาฐานของมูลค่ายุติธรรมข้างต้น  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าว  
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน “ข้อ 1.2 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของ
ราคาหุ้นที่ออกใหม่” ของสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 
จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

4) รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 

ปัจจุบนั ผู้ซือ้ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ไมม่ีผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบัผู้ซือ้  

ภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ข้างต้น ผู้ซือ้จะมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงั
การจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วของบริษัทฯ) และจะเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 3 
ท่าน ในการนี ้ผู้ ซือ้ได้เสนอช่ือ นายก าพล ปุญโสณี และ นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ แทนกรรมการเดิมจ านวน 2 ท่าน คือ 
นางสภุาพ น้อยอ ่า และนายสมรรถ เรืองณรงค์ ที่จะลาออกจากต าแหน่งดงักล่าว ทัง้นี ้การด าเนินการในการแต่งตัง้
กรรมการบริษัทฯ ใหมจ่ะด าเนินการภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้แล้ว 

โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ 

  

ข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

ภายหลงัการเพิ่มทนุ 

 

ที่ รายชื่อ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  

1. ผู้ ซือ้  - - 200,000,000 47.62 

2. ครอบครัวอทุกะพนัธุ์ 129,506,096 58.87 129,506,096 30.83 

3. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 90,493,769 41.13 90,493,769 21.55 

รวม 219,999,865 100.00 419,999,865 100.00 
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5) ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

5.1) กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในการท ารายการ 

ไมม่ีกรรมการบริษัทฯ ทา่นใดที่มีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการในครัง้นี ้เนื่องจากบคุคลที่ผู้ซือ้จะเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้แล้ว 

5.2) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการท ารายการ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการในครัง้นี ้เนื่องจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  
ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้กล่าวคือ ผู้ซือ้ จะเข้าถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 และการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว
ของบริษัทฯ 

6) เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

นอกจากการที่บริษัทฯ จะต้องด าเนินการต่าง ๆ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัตามที่
ก าหนดข้างต้นแล้ว การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ ยงัต้องด าเนินการต่าง ๆ ตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดในเร่ืองการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจนและเป็นราคา
เสนอขายที่มีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ภายใต้ประกาศ ทจ. 72/2558 ตลอดจนเง่ือนไขในการท าการผ่อนผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash) ภายใต้ประกาศ สจ. 36/2546 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการต่าง ๆ 
รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนโดย
ก าหนดราคาเสนอขายที่มีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

(2) ได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ส าหรับการเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
(Whitewash) 

(3) ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการจดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้  

(4) ได้ยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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นอกจากนี ้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ยงัต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ส าคญั
ภายใต้สญัญาจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ ฉบบัลงวนัที่ 18 ธันวาคม 2559 (“สัญญาจองซือ้หุ้น”) โดยเง่ือนไขส าคญัตาม
สญัญาจองซือ้หุ้น มีดงัตอ่ไปนี ้

วนัลงนาม 18 ธนัวาคม 2559 

คูส่ญัญา (1) บริษัท วฒันภกัดี จ ากดั ในฐานะผู้จองซือ้ (“ผู้จองซือ้”) 

(2) บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้น (“บริษัทฯ”) 

จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุ หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 200,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(“หุ้นใหม่”) 

มลูคา่เสนอขาย หุ้นละ 4.25 บาท 

เง่ือนไขส าคญั 1. ตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาจองซื อ้หุ้ น หน้าที่ของผู้ จองซื อ้ 
ในการจองซือ้หุ้ นใหม่และช าระค่าหุ้นดังกล่าว นอกจากเป็นไปตามเง่ือนไข
บังคับก่อนประการอ่ืนซึ่งเป็นเง่ือนไขทั่วไปที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ให้รวมถึงกรณีที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการประชุมในวนัที่ 
10 กมุภาพนัธ์ 2560 จะต้องมีมติอนมุตัิในเร่ืองที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) อนมุตัิให้บริษัทฯ เพิ่มทนุโดยออกหุ้นใหม ่ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
47.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการ
เพิ่มทนุโดยการออกหุ้นใหม)่ ทัง้นี ้ภายหลงัการเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะมี
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 419,999,865 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ
เทา่กบั 419,999,865 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

(2) อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ จองซือ้หรือบุคคลที่ 

ผู้ จองซื อ้ก าหนด 1 ซึ่ ง ถือเ ป็นการเสนอขายหุ้ นใหม่ ใ ห้แก่บุคคล 

ในวงจ ากดั (Private Placement) 

(3) อนมุตัิการผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการให้แก่ผู้
จองซือ้หรือบคุคลที่ผู้จองซือ้ก าหนด 

2. ภายใน 15 วนัท าการหลงัจากวนัที่การจองซือ้หุ้นใหม่เสร็จสิน้ บริษัทฯ จะ
แต่งตัง้กรรมการจ านวนไม่เกิน 3 รายที่เสนอช่ือโดยผู้จองซือ้เป็นกรรมการใหม่
ของบริษัทฯ แทนที่กรรมการปัจจบุนัที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการ 

3. ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่การจองซือ้หุ้นใหม่เสร็จสิน้ บริษัทฯ จะยื่นค า
ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง) เพื่อให้รับหุ้นใหม่เป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

                                                 
1 “บุคคลที่ผู้จองซือ้ก าหนด” หมายถึงนิติบคุคลที่นายฐาปน สิริวฒันภกัดีและนายปณต สิริวฒันภกัดีถือหุ้นรวมกนัในอตัราร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 
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7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ 
ผู้ ซือ้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก ปัจจุบนั บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจาก 
การด าเนินงานโดยในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 416.41 ล้านบาท และส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ 
468.93 ล้านบาท ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงิน และความเพียงพอของกระแสเงินสดที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนท าให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 อยู่ในอตัราที่สงูถึง 
4.32 เทา่ ซึง่เป็นข้อจ ากดัในการหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมส าหรับการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทลัที่อยูใ่นช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ 
การช าระคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี การช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และการผลติรายการทีวีที่มีคณุภาพ เพื่อให้ธุรกิจ
ทีวีดิจิทลัสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเงินทนุเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตา่ง ๆ ได้ตามที่กลา่วข้างต้น นอกจากนี ้จากการที่ ในปัจจุบนั ภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจ
ทีวีดิจิทลัมีการแข่งขนัสงู บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมใน
ด้านเงินทนุและ มีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพันธ์ที่ดีกบักลุม่ธุรกิจที่
หลากหลาย จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจ านวนที่ต้องการ และยงัช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึง
เห็นวา่ การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของ
บริษัทฯ 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ นอกจากจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ 
ในการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทลัที่อยูใ่นช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ การช าระคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี การช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน และการผลติรายการโทรทศัน์ที่มีคณุภาพเพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตแล้ว 
จะท าให้บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทนุและมีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่ธุรกิจท่ีหลากหลาย ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจ านวนท่ีต้องการ 
และยงัช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจได้ และจากการที่บริษัทฯ จะมีผู้ซือ้เข้ามาร่วมลงทนุและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ นัน้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีของผู้ซือ้จะช่วย
สร้างเสริมความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี และการที่บริษัทฯ จะมีผู้ซือ้ซึ่งเป็นบคุคลที่
มีช่ือเสยีงและเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในวงธุรกิจและเป็นผู้ประสบความส าเร็จและมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างมาก
จะเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดงึดดูความสนใจของผู้ลงทนุได้มากขึน้  

นอกจากนี ้การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทนุท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั เมื่อเปรียบเทียบกบัการ
จดัหาแหลง่เงินทนุจากจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เนื่องจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุในระดบัสงู ซึ่ง
เป็นข้อจ ากดั ส าหรับการหาแหลง่เงินทนุโดยการกู้ยืมเงิน เมื่อพิจารณาจากอตัราสว่นหนีส้ินต่อทุนที่ 4.32 เท่า (ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2559) นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะใช้เงินทนุเพื่อการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น การเพิ่มทนุโดย
วิธีการอื่นอาจท าให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จ านวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
ราคาที่มีส่วนลดให้แก่ผู้ซือ้ ถือเป็นวิธีการระดมทนุที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
สามารถระดมทนุได้ในระยะเวลาอนัสัน้และได้จ านวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทัง้ ผู้ซือ้ ซึ่งเป็นบคุคลที่มีช่ือเสียงและเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงธุรกิจและเป็นผู้ประสบความส าเร็จและมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างมาก  มีศกัยภาพ
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และความพร้อมในด้านเงินลงทนุท่ีชดัเจน เข้าใจนโยบายและวิสยัทศัน์การด าเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทนุของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นเดิม
มากน้อยเพียงใด และผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้จ านวนในขณะที่ปัจจุบนับริษัทฯ  ยงัมี 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ดีเท่าที่ควรจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาจึงท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  อาจลดลง อีกทัง้  
การเพิ่มทุนในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทุนในสดัส่วนที่ค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่า ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็ม
จ านวน ซึง่จะท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถระดมทนุได้ตามที่คาดไว้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่วข้างต้น 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ 
ผู้ ซือ้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไม่มีการเสนอสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ดงักล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด้วย ดงันัน้ การน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ และการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ดงักล่าวโดยกรรมการบริหาร
และ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่จะต้อง
ด าเนินการให้ถกูต้องตามขัน้ตอนของกฎหมายและจริยธรรมโดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ยเป็นส าคญั อีกทัง้ต้องไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นส าคญั 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ของสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
 คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7) ข้างต้น 
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9) ข้อมูลของบริษัทและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 

9.1) ประวัติความเป็นมา 

ในปี 2519 คณุชเูกียรติ อทุกะพนัธุ์ ได้จดัตัง้ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วารสารบ้านและสวน เพื่อเร่ิมผลตินิตยสาร “บ้านและสวน” โดย
ในปี 2520 คณุชเูกียรติ อทุกะพนัธุ์ ได้ก่อตัง้โรงพิมพ์ขึน้ในรูปของห้างหุ้นสว่นจ ากดั อมรินทร์การพิมพ์ เพื่อจดัพิมพ์นิตยสารและรับจ้าง
งานพิมพ์อื่น และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตวัของกิจการที่เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนพร้อม
กบัเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท อมรินทร์ พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั  )มหาชน ( ” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วนัท่ี 15 มิถนุายน 2536  

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั (“ATV”) เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด้วยทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 10 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจโทรทศัน์ และได้ท าสญัญาด าเนินการโทรทศัน์ดาวเทียมช่อง “AMARIN activ TV”
โดยได้ท าการออกอากาศช่องรายการตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และต่อมาในเดือนมกราคม 2557 ATV ได้รับแจ้งเป็นผู้ชนะการ
ประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไป แบบความ
คมชดัสงู ATV จึงยตุิการออกอากาศโทรทศัน์ดาวเทียมตัง้แต่เดือน มกราคม 2557 เป็นต้นมา และเร่ิมออกอากาศทีวีดิจิตลัทางช่อง 
อมรินทร์ ทีวี เอชดี (ช่อง 34) เป็นครัง้แรกเมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทัง้นี ้ ATV มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วเพื่อน า
เงินเพิ่มทนุไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน จาก 10 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,200 ล้านบาทในปี 2558 และเป็น 1,800 
ล้านบาทในปี 2559 

นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นและร่วมลงทนุในบริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จ ากดั ในสดัสว่นร้อย
ละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 30 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าเงินทนุ 13.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่าย
สิ่งพิมพ์ Light Novel, Comic, Walker Magazine Ecommerce หนงัสือที่เป็นรูปเลม่และ EBook และสินค้า License ของภาพยนตร์ 
หนงัสอื แอนิเมชัน่ และสนิค้าที่เก่ียวข้อง 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วเทา่กบั 219.99 ล้านบาท แบง่เป็นจ านวนหุ้น 219.99 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท โดย บริษัทฯ มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจาก 190 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาทในปี 2547 และเพิ่มเป็น 
219.99 ล้านบาทในปี 2557 ตามล าดบั เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล  

ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 มีมติน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2560 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
200,000,000 หุ้น ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เพื่อจดัสรรและเสนอขายให้แก่บริษัท วฒันภกัดี จ ากดัโดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผู้ซือ้”) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 850,000,000 บาท ซึ่งภายหลงัการจดัสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ดงักล่าว ผู้ซือ้จะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ) 

9.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยด าเนินกิจการภายใต้ 3 ธุรกิจหลกั ดงัตอ่ไปนี ้
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9.2.1 ธุรกิจงานพิมพ์ 

ธุรกิจงานพิมพ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร และสายงานหนงัสอืเลม่ ดงันี ้

รับจ้างพิมพ์งานทั่วไป )สายงานธุรกิจโรงพิมพ์(  

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ เป็นสายการผลิตหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ มีระบบการผลิตและบริการงานพิมพ์แบบครบวงจร เพื่อ
รองรับงานจากสายธุรกิจส านกัพิมพ์ กลุม่นิตยสาร และหนงัสือเลม่ และงานรับจ้างพิมพ์ภายนอก (Commercial Printing) งานรับจ้าง
พิมพ์ มีความหลากหลายรูปแบบและครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) จดัท าเนือ้หา ออกแบบและจดัอาร์ต
เวิร์ก ถ่ายภาพ การปรับแต่งรีทชัภาพ การปรับแก้ไขโทนสีของภาพถ่าย (Color Enhancement) เป็นบริการที่เช่ือมต่อกบักระบวนการ
ผลิตสิ่งพิมพ์  ไปจนถึงสื่อดิจิทลัและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง  ๆ ท าให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าโรงพิมพ์ได้ครอบคลมุ
กว้างขวางยิ่งขึน้ ซึง่กลุม่ลกูค้าของงานรับจ้างพิมพ์ของบริษัทมีหลากหลาย ได้แก่ งานพิมพ์ในพระราชส านกั หนว่ยราชการ, รัฐวิสาหกิจ 
กลุม่ธนาคารและสถาบนัการเงินตา่ง ๆ กลุม่มลูนิธิต่าง ๆ ศาสนาต่าง ๆ สมาคมต่าง ๆ กลุม่บริษัทเอกชน นิติบคุคล องค์กรชัน้น า กลุม่
นกัวิชาการ ศิลปิน กลุ่มสถาบนัการศึกษา ตลอดจนกลุ่มลกูค้าต่างประเทศ และลกูค้ารายย่อยที่ต้องการงานพิมพ์คณุภาพสงู ซึ่งจาก
การวิจยัค้นคว้าเพื่อพฒันาเทคนิค คดัสรรวตัถดุิบเพื่องานพิมพ์ให้มีคณุภาพ สอดคล้องกบัสภาวะตลาด และการแขง่ขนัในระดบัภมูิภาค 
ดงัจะเห็นได้จากสายงานธุรกิจโรงพิมพ์สามารถคว้ารางวลัคณุภาพทางการพิมพ์ อาทิ Asian Print Awards, Thailand Print Awards 
เป็นต้น  

ผลิตสิ่งพิมพ์ส านักพิมพ์ (สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม) 

บริษัทฯ สัง่สมประสบการณ์ธุรกิจส านกัพิมพ์เป็นเวลาอนัยาวนาน และ มีกองบรรณาธิการขนาดใหญ่ที่ผลิตนิตยสารชัน้น า 
และหนงัสอืเลม่ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีส านกัพิมพ์ในเครืออมรินทร์ทัง้หมด 20 ส านกัพิมพ์ ประกอบด้วย แพรวส านกัพิมพ์ ส านกัพิมพ์อรุณ 
ส านกัพิมพ์ Spell ส านกัพิมพ์ Rose ส านกัพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก ส านกัพิมพ์ Kids ฉลาด ส านกัพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ส านกัพิมพ์แพรว
เยาวชน ส านกัพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ ส านกัพิมพ์อมรินทร์ CUISINE ส านกัพิมพ์อมรินทร์สขุภาพ ส านกัพิมพ์อมรินทร์ ส านกัพิมพ์อมรินทร์ 
HOW-TO ส านกัพิมพ์ springbooks ส านกัพิมพ์ Amarin Travel ส านกัพิมพ์ STEPS ส านกัพิมพ์ Shortcut ส านกัพิมพ์บ้านและสวน 
ส านกัพิมพ์ National Geographic และส านกัพิมพ์นิตยสารแพรว โดยส านกัพิมพ์ทัง้หมดนีจ้ัดพิมพ์หนงัสือแยกย่อยแบ่งหมวดหมู่
ตอบสนองผู้อ่านทกุเพศทกุวยั ปีละประมาณ 600 ปก ภายใต้ 3 กลุม่หนงัสือหลกั คือ บนัเทิงคดีไทย – เทศ (Fiction) สารคดี (Non - 
Fiction) หนงัสือส าหรับเด็กและเยาวชน และหนงัสือกลุ่มบ้านและสวน นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีนิตยสาร
ออกจ าหนา่ยจ านวน 11 ฉบบั ได้แก่ นิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร room นิตยสารแพรว นิตยสาร WE นิตยสารสดุสปัดาห์ นิตยสาร 
Amarin Baby & Kids นิตยสารชีวจิต นิตยสาร Health & Cuisine นิตยสาร my home นิตยสาร National Geographic ฉบบัภาษาไทย 
และนิตยสาร Secret เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านท่ีมีรสนิยมหลากหลาย และกล่าวได้ว่า นิตยสารของบริษัทฯ มี
ยอดขายสงูสดุเมื่อเทียบกบันิตยสารประเภทเดียวกนั และล้วนเป็นนิตยสารชัน้น าของประเทศทกุฉบบั 
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9.2.2 ธุรกิจการตลาดและงานแฟร์และอื่นๆ 

ธุรกิจการตลาดและงานแฟร์ 

บริษัทฯ ให้บริการรับจดักิจกรรมสือ่สารการตลาดในรูปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ให้กบันิตยสารและหนงัสือในเครือของบริษัทฯ 
และลกูค้าภายนอกอย่างครบวงจรด้วยความช านาญท าให้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกทัง้ในส่วนภาครัฐและหน่วยงาน
เอกชนให้เป็นผู้จดังานต่างๆ ทัง้นี ้ในสว่นงานแฟร์ของนิตยสารในเครือของบริษัทฯ ในปี 2559 มีทัง้สิน้ 8 งาน ได้แก่ งานบ้านและสวน
แฟร์  Midyear บ้านและสวนแฟร์ 2016 งาน Amarin Baby & Kids Fair ครัง้ที่ 7 และ 8 งาน Good Life Fair 2016 (ศนูย์ประชุม
แหง่ชาติสริิกิติ์) งาน Good Life Fair 2016 (อิมแพ็ค) งาน Lemonade Shopping Festa และงาน Food Night  Market นอกจากนี ้ยงัมี
การจดักิจกรรมทางการตลาดส าหรับนิตยสารของบริษัทฯ อาทิ สดุสปัดาห์คนหลอ่ขอท าดี แพรวแชริตี ้และ  AMARIN run for love เป็น
ต้น ทัง้นี ้กิจกรรมงานแฟร์และการจัดกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทัง้กลุ่มผู้ อ่านนิตยสารและ
ประชาชนทัว่ไป 

อมรินทร์นิวมีเดีย 

บริษัทฯ ให้บริการพฒันาระบบเว็บไซต์ และเนือ้หาออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบทัง้บทความ ภาพประกอบ อินโฟกราฟิค 
วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ ท่ีมีความแตกตา่งจากเนือ้หาในสือ่สิง่พิมพ์ นอกจากนีฝ่้ายอมรินทร์นิวมีเดียยงัมีการพฒันา และประยกุต์เทคโนโลยี
ใหม่ๆ  เข้ามาใช้กบับริการของบริษัทในเครืออมรินทร์ ไมว่า่จะเป็นการเก็บข้อมลูผู้ เข้าชมงานแฟร์ และผู้ เข้าชมเว็บไซต์เพื่อน ามาวิเคราะห์
ในรูปแบบบ๊ิกดาต้า หรือการพฒันาระบบเซคัน่สกรีนเพื่อการสื่อสารและโต้ตอบข้อมลู เพื่อตอบสนองความต้องการของการท ารายการ
แบบ Interactive กบัช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี ในอนาคต 

9.2.3 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั (“ATV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโทรทศัน์ภายใต้ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี  
(ช่อง 34) ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ความคมชดัสงู ท่ีเสนอรายการวาไรตีแ้ละข่าวสารและผู้ผลิตมืออาชีพ โดดเด่นด้วยรายการ
ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เช่น การแต่งบ้าน ซ่อมแซมบ้าน จัดสวน ท าอาหาร รายการส าหรับแม่และเด็ก ATV เป็นผู้ ชนะการประมูล
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดั
สงู จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี 
ก าหนดระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 

9.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1.  นางเมตตา อทุกะพนัธุ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมการ 
5. นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมการ 
6. นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง กรรมการ 
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 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

7. นางสภุาพ น้อยอ ่า กรรมการ 
8. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ 
9. นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9.4) ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นางเมตตา อทุกะพนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์            กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และกรรมการผู้จดัการสายงานแอ็กทีฟ

อมรินทร์และกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั 
4. นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจโรง

พิมพ์ 
5. นางสาวเอีย่มศรี บญุหชยัรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ฝ่ายขายและการตลาด) 
6. นายฉนัทชาต ธเนศนติย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ )ฝ่ายบญัชีและการเงิน(  
7. นางนวลจนัทร์ ศภุนิมิตร กรรมการผู้จดัการสายงานนิตยสาร 
8. นายเจรมยั พิทกัษ์วงศ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานนิตยสาร  
9. นางสาวอษุณีย์ วิรัตกพนัธ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานหนงัสอืเลม่ 
10. นายองอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานหนงัสอืเลม่ 
11. นายณฐัพงศ์ แก้วประดษิฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานผลติ 
12. นางอมัพวรรณ์ สวุรรณเรืองศรี ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารทัว่ไป 
13. นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
14. นางสาวบษุปเกษ วงศ์ชะอุม่ ผู้อ านวยการสายงานบริหาร )สายงานธุรกิจโรงพิมพ์(  
15. นางภทัรวรรณ พลูทวีเกียรติ ์ ผู้อ านวยการสายงาน Amarin Publishing Services 
16. นางสาวจฑุามาศ สมิตานนท์ ผู้อ านวยการสายงานขาย )สายงานธุรกิจโรงพมิพ์(  
17. นางสณัห์ฤทยั เสต็ตวีงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา 
18. นางสาวชฎาพร บณุยาภรณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา 
19. นางสาววลรัีตน์ ศกัดิ์ขจรยศ  ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา 
20. นายคมภาณกุรณ์ พนัธ์ดาสวุรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา 
21. นายรณชยั หาญสวุานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา 
22. นางสาวบษุราคมั  อิ่มจิตต์ ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา 
23. นางสาวฉนัทนา ยทุธนาภมู ิ บรรณาธิการอ านวยการนิตยสาร 
24. นางสาวลกัขณา คมคาย บรรณาธิการอ านวยการนิตยสาร 
25. นางสาวน า้ทิพย์ เงินแย้ม ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและสือ่สารแบรนด์-นิตยสาร 

49



  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

14 

 

 รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

26. นางสาวชชัฎา พรหมเลศิ ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการส านกัพมิพ์ 
27. นายอาจหาญ นิมติรหมื่นไวย ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
28. นายอาสา ผิวข า ผู้อ านวยการฝ่ายนวิมเีดีย 
29. นายรวี วฒันเชือ้ ผู้อ านวยการโรงงาน 

9.5) ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก อ้างอิงรายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เม่ือวันที่ 13
ธันวาคม 2559 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 
1. นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 54,387,052 24.72 
2. นายระพี อทุกะพนัธุ์ 40,415,672 18.37 
3. นางเมตตา อทุกะพนัธุ์ 36,671,791 16.67 
4. บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 6,449,473 2.93 
5. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช 3,473,684 1.58 
6. นายนิติ โอสถานเุคราะห์ 3,016,414 1.37 
7. นายเฉลมิพล โสภณกิจการ 2,311,011 1.05 
8. น.ส.นิสา น้อยอ ่า 2,055,857 0.93 
9. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 1,389,473 0.63 
10. นางวิไลวรรณ อรุณยะเดช 1,250,000 0.57 
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9.6) สรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และส าหรับปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสลา่สดุพร้อมทัง้
ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมาและส าหรับปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสลา่สดุ ตลอดจนปัจจยั
ความเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ่ก าไรของบริษัทฯ 

9.6.1 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง  จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/  ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์                 

สินทรัพย์หมุนเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเทา่ 
เงินสด 374.57  14.83  215.09  4.00  209.67  4.11  291.03 5.91 
เงินลงทนุชัว่คราว 170.00  6.73  50.00  0.93  - - - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 465.42  18.43  470.46  8.76  477.24  9.36  401.63 8.16 
สนิค้าคงเหลอื 281.27  11.14  302.27  5.63  284.78  5.58  263.74 5.36 
เงินประกนัการประมลู 189.00  7.48  - - - - - - 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 13.90  0.55  103.31  1.92  101.87  2.00  147.99 3.01 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,494.16  59.16  1,141.13  21.24  1,073.56  21.05  1,104.40 22.44 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

        เงินลงทนุระยะยาว 10.00  0.40  10.14  0.19  10.08  0.20  10.04 0.20 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - - - 13.80 0.28 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 4.40  0.17  4.40  0.08  4.40  0.09  4.40 0.09 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 863.07  34.17  1,007.33  18.75  903.52  17.72  826.23 16.79 
ที่ดินรอการพฒันา 77.41  3.06  77.41  1.44  77.41  1.52  77.41 1.57 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 19.43  0.77  2,982.48  55.52  2,785.20  54.61  2,635.24  53.56 
ลขิสทิธ์ิหนงัสอื 29.93  1.18  25.96  0.48  32.38  0.63  30.91 0.63 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 26.59  1.05  117.44  2.19  208.45  4.09  213.96 4.35 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.85  0.03  5.41  0.10  5.13  0.10  4.24 0.09 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,031.67  40.84  4,230.57  78.76  4,026.57  78.95  3,816.23 77.56 
รวมสินทรัพย์ 2,525.83  100.00  5,371.70  100.00  5,100.13  100.00  4,920.62  100.00 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

        หนีส้นิหมุนเวียน 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/  ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน - - 150.00  2.79  450.00  8.82  550.00 11.18 
ตัว๋แลกเงิน - - - - 99.50  1.95  198.64 4.04 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 185.17  7.33  204.34  3.80  184.38  3.62  309.63 6.29 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 121.27  4.80  128.59  2.39  128.82  2.53  132.39 2.69 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินสว่นท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี - - - - - - 207.00 4.21 
หุ้นกู้ ระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี - - - - - - 100.00 2.03 
สว่นของหนีส้นิภายใต้สญัญาให้
ด าเนินการโทรทศัน์ในระบบดจิิทลั
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 610.79  11.37  476.13  9.34  458.70 9.32 
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่า
ระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 2.81  0.11  2.63  0.05  4.09  0.08  2.42 0.05 
ภาษีเงินได้บคุคลค้างจ่าย 30.88  1.22  38.78  0.72  31.71  0.62  - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 27.75  1.10  28.89  0.54  33.16  0.65  19.84 0.40 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 367.88  14.56  1,164.02  21.67  1,407.79  27.60  1,978.62 40.21 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

        เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน - - 470.00  8.75  980.00  19.22  1,148.00 23.33 
หุ้นกู้ ระยะยาว - - 100.00  1.86  100.00  1.96  100.00 2.03 
หนีส้นิภายใต้สญัญาอนญุาตให้
ด าเนินการโทรทศัน์ในระบบ
ดิจิทลั - - 1,563.03  29.10  1,096.30  21.50  635.78 12.92 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว 5.65  0.22  4.21  0.08  2.53  0.05  3.19 0.06 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.04  0.00  - - - - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93.57  3.70  104.69  1.95  118.92  2.33  129.36 2.63 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - - 0.75  0.01  - - - - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 99.26  3.93  2,242.68  41.75  2,297.75  45.05  2,016.33 40.98 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/  ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รวมหนีส้ิน 467.14  18.49  3,406.70  63.42  3,705.53  72.66  3,994.96 81.19 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

        ทนุจดทะเบียน 200.00    220.00    220.00    220.00 
 ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

- หุ้นสามญั 
200.00 7.92 220.00 4.10 220.00 4.31 220.00 4.47 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 270.00  10.69  270.00  5.03  270.00  5.29  270.00 5.49 
ก าไรสะสม             

  จดัสรรแล้ว – 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 25.00  0.99  25.00  0.47  25.00  0.49  25.00 0.51 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,563.69  61.91  1,450.00  26.99  879.60  17.25  410.67 8.35 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,058.69  81.51  1,965.00  36.58  1,394.60  27.34  925.67 18.81 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,525.83  100.00  5,371.70  100.00  5,100.13  100.00  4,920.62 100.00 

หมายเหตุ: 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงในตารางข้างต้น อ้างอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหม่ตามที่ผู้ สอบบัญชีแสดง
เปรียบเทียบไว้กบังบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  

9.6.2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ งวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด9เดือน 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

รายได้จากการขายและบริการ 2,064.47  100.00  1,892.35  100.00  1,968.63  100.00  1,217.36 100.00 
ต้นทนุขายและบริการ 1,404.47 68.03 1,624.41 85.84 1,953.06 99.21 1,316.09 108.11 
ก าไรขัน้ต้น 660.00  31.97  267.94  14.16  15.57  0.79  (98.72) (8.11) 
รายได้อื่น 24.16  1.17  21.62  1.14  35.23  1.79  31.73 2.61 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 684.16  33.14  289.56  15.30  50.80  2.58  (66.99) (5.50) 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 51.87 2.51 45.61 2.41 56.07 2.85 35.60 2.92 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 247.40 11.98 286.90 15.16 322.25 16.37 231.73 19.04 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 26.94 1.30 28.26 1.49 30.35 1.54 25.35 2.08 
ต้นทนุทางการเงิน 0.69 0.03 41.60 2.20 87.72 4.46 97.84 8.04 
รวมค่าใช้จ่าย 326.90 15.83 402.37 21.26 496.39 25.21 390.52 32.08 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด9เดือน 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 357.26  17.31  (112.81) (5.96) (445.58) (22.63) (457.51) (37.58) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 72.19 3.50 23.10  1.22  28.44  1.44  (11.43) (0.94) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 285.08  13.81  (89.70) (4.74) (417.15) (21.19) (468.93) (38.52) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น : 

        รายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภท
รายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทนุ 

        ผลก าไรจากการประมาณการ
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั -
สทุธิจากภาษีเงินได้ -   (1.76)   0.74    - 

 ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 
ส าหรับงวด -   (1.76)   0.74    - 

 ก าไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวด 285.08    (91.46)   (416.41)   (468.93) 

 ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  
(บาทตอ่หุ้น) 1.43    (0.43)   (1.89)   (2.13) 

 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่ง
น า้หนกั (พนัหุ้น) 200.00   212.82   220.00   220.00 

 
9.6.3 ค าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 – 2558 

 รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจงานพิมพ์ได้แก่ สายงาน
ธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานนิตยสารและสายงานหนงัสือเลม่ และรายได้จากธุรกิจสว่นงานอื่น ได้แก่ ธุรกิจชีวจิตโฮม  จดัอบรม
สมัมนา ธุรกิจจดังานแสดง ธุรกิจเว็บไซต์ และธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  ส าหรับปี 2556 – 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากการขายและบริการ จ านวน 2,064.47 ล้านบาท 1,892.35 ล้านบาท และ 1,968.63 ล้านบาท ตามล าดบั 

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2557 ภาคการผลิตสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัจากทัง้ในประเทศ
และนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการเมืองในประเทศที่เกิดขึน้ในระหว่างปี ท าให้รายได้จากการขายและ
บริการของบริษัทฯ ลดลงเท่ากบั 172.12 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 8.34 จากปี 2556 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากรายได้จาก
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ธุรกิจงานพิมพ์ที่ลดลงจากปี 2556 จ านวน 148.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.67 เนื่องจากภาพรวมอตุสาหกรรมสื่อ
โฆษณาในนิตยสารปี 2557 มีอัตราการเติบโตลดลงจากปีก่อน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ 
ผู้ประกอบการระมดัระวงัในการใช้จ่าย ท าให้รายได้สายงานนิตยสารลดลง ร้อยละ 19.25 ในขณะที่รายได้ธุรกิจโรงพิมพ์ได้รับ
ผลกระทบเล็กน้อย ลดลงร้อยละ 3.99 ในขณะที่ธุรกิจหนงัสือเลม่มีอตัราการเติบโตดีขึน้เพิ่มขึน้ร้อยละ  6.02 จากการผลิต
หนงัสือเล่มปกใหม่และพิมพ์ซ า้ปกที่มียอดขายดีต่อเนื่องออกสู่ตลาดในจ านวนที่เพิ่มขึน้  และมีการเปิดส านกัพิมพ์ใหม่ 2 
ส านกัพิมพ์  ส าหรับในสว่นงานอื่น บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจดังานแสดง ธุรกิจเว็บไซต์ธุรกิจชีวจิตโฮมในปี 2557 ลดลงจาก
ปี 2556 จ านวน 32.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ10.04 ซึง่สาเหตหุลกัเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้หยดุการด าเนินธุรกิจ
บางสว่นงานท่ีไมก่่อให้เกิดก าไร ได้แก่ ธุรกิจบริการน าเที่ยว และธุรกิจอบรมสมัมนา ท าให้รายได้จากการขายและบริการลดลง 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ เพิ่มขึน้ จ านวน 9.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.81 ซึ่งเป็นผล
จากการเร่ิมด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัในระบบความคมชดัสงู (HD) ในไตรมาส 2 ปี 2557 

ในปี 2558 ภาคการผลิตสว่นใหญ่ยงัอยู่ในภาวะซบเซาโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่  4 เนื่องจากเศรษฐกิจฟืน้ตวัช้า
กว่าที่คาด จึงสง่ผลต่อก าลงัการซือ้อย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ
เพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 76.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.03 ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากธุรกิจงานพิมพ์ในปี 
2558 ลดลงจากปี 2557 จ านวน 22.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.43 จากการที่ภาพรวมอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาใน
นิตยสารยงัคงมีอตัราการเติบโตลดลงแต่ปัจจยัดงักลา่วไม่ได้สง่ผลกระทบต่อส่วนงานพิมพ์มากนกั  โดยธุรกิจโรงพิมพ์และ
ธุรกิจหนงัสอืเลม่ มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ ร้อยละ 9.72 และร้อยละ 1.42 ตามล าดบั เป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึน้ และภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชดัเจน ส าหรับในสว่นงานอื่น บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ 
98.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.47 โดยหลกัมาจากการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องของธุรกิจจดังานแสดง และการรับรู้รายได้
จากธุรกิจทีวีดิจิทลัเต็มปีเป็นปีแรก 

 ต้นทุนขายและบริการ 

ส าหรับปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการจ านวน 1,404.47 ล้านบาท 1,624.41 ล้านบาท และ 
1,953.06 ล้านบาท ตามล าดบั 

ในปี 2557 ต้นทนุขายและบริการเพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 219.94 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.66 อนั
เนื่องมาจากการเร่ิมด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทนุการด าเนินการเพิ่มขึน้จ านวน 306.54 ล้านบาท ได้แก่ 
ต้นทนุคา่ผลติรายการ เงินเดือนฝ่ายผลิตรายการ ค่าเช่าโครงข่าย และค่าใบอนญุาตตดัจ าหน่าย เป็นต้น ในขณะที่ธุรกิจงาน
พิมพ์และธุรกิจสว่นงานอื่น มีต้นทนุขายและบริการลดลง จากการชะลอตวัของธุรกิจนิตยสารท่ีเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบ
เซาอยา่งตอ่เนื่อง การหยดุการด าเนินธุรกิจอบรมสมัมนา และธุรกิจทอ่งเที่ยวในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2557 ตามล าดบั  

ในปี 2558 ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 328.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.23
เนื่องมาจากการเร่ิมด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัเต็มปีเป็นปีแรก บริษัทฯมีต้นทนุการด าเนินการธุรกิจทีวีดิจิทลัเพิ่มขึน้จ านวน 307.82 
ล้านบาท ในขณะท่ีธุรกิจสว่นงานอื่น มีต้นทนุขายและบริการลดลงเล็กน้อย จากการหยดุการด าเนินธุรกิจอบรมสัมมนา และ
ธุรกิจทอ่งเที่ยวในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2557 ตามล าดบั  
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2558 มีจ านวน 51.87 ล้านบาท 45.61 ล้านบาท และ 56.07 ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จ านวน 6.26 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.07 เนื่องจากคา่คอมมิชชัน่และคา่เช่าสถานท่ีเพื่อจดักิจกรรมของบริษัทฯ ลดลงในปี 2557 อย่างไรก็ตามในปี 
2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 10.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.93 ซึง่เป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการเร่ิมต้นด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทยอ่ย ได้แก่ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ช่องรายการผ่านสื่อ
ตา่งๆ เพื่อเป็นการเพิ่มการรับรู้ช่องรายการแก่กลุม่เปา้หมายให้กว้างยิ่งขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2558 มีจ านวน 274.34 ล้านบาท 315.16 ล้านบาท และ 352.60 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้จากปี 2556 จ านวน 40.82 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.88 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการเร่ิมต้นด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทย่อย เช่น ค่าจ้าง
และค่าสวสัดิการพนกังาน ค่าใช้จ่ายส านกังาน ค่าอากรและค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น ส าหรับในปี 2558 บริษัทฯ มี
คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 37.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.88 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทย่อยเต็มปีเป็นปีแรก นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีค่าจ้างพนกังาน เพิ่มขึน้ และค่า
เสือ่มสะสมจากสว่นปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงพืน้ที่อาคารของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทย่อยเช่าด าเนินธุรกิจทีวี
ดิจิทลั 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2558 มีจ านวน 0.69 ล้านบาท 41.60 ล้านบาท และ 87.72 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยเพ่ิมขึน้จ านวน 40.91 ล้านบาท ในปี 2557  และ 46.12 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากดอกเบีย้จ่ายที่
เพิ่มขึน้จากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินตามแผนการเบิกเงินเพื่อช าระค่าใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ในสว่นของการ
ด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั และเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวิชาชีพบญัชีที่ได้มีการเผยแพร่เอกสารเก่ียวกบัแนวทางการรับรู้รายการ
ใบอนญุาตประกอบกิจการจากภาครัฐ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการบนัทึกบญัชีต้นทนุใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์น
ระบบดิจิทลั โดยใช้วิธีคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระเพื่อให้เป็นมลูค่าปัจจุบนัและบนัทึกผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงิน
สดกบัจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องจ่ายช าระเป็นต้นทนุทางการเงินตลอดช่วงเวลาการช าระคา่ธรรมเนียมการได้รับใบอนญุาต และ
ท าการบนัทกึเป็นต้นทนุทางการเงินตดัจ่ายจ านวน 15.96 ล้านบาท และ 32.61 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 ตามล าดบั ซึ่ง
การปรับปรุงรายการบนัทกึบญัชีดงักลา่วนัน้ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด 

 ก าไรสุทธิ 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่หดหายไป และการเข้าด าเนินการในธุรกิจทีวีดิจิทลั
อย่างเต็มตวั ท าให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานเปลี่ยนจากก าไรสทุธิจ านวน 285.08 ล้านบาทในปี 2556 เป็นขาดทนุสทุธิ
จ านวน 89.70 ล้านบาทในปี 2557 และขาดทนุสทุธิจ านวน 417.15 ล้านบาท ในปี 2558 โดยลดลงจากปี 2556 จ านวน 
374.78 ล้านบาท และ 702.22 ล้านบาท ตามล าดบั 
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ผลการด าเนินงานงวดเก้าเดือนแรกของปี 2559 

 รายได้จากการขายและบริการ 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 1,217.36 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 81.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.25 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเก้า
เดือนปีแรกของปี 2559 และการชะลอตวัของอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาและสื่อโฆษณา สง่ผลให้รายได้รวมจากธุรกิจงานพิมพ์ 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2558  จ านวน 181.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.10 อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้
จากสว่นงานอื่นๆ ทัง้ในสว่นของธุรกิจงานแสดงและเว็บไซต์ และของธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ โดยรายได้ของธุรกิจทีวีดิจิทลั
มีการขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปี 2558จ านวน 91.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 149.22 เนื่องจากช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี
ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยจากการส ารวจของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด ช่อง
อมรินทร์ทีวีเอชดี อยูใ่นช่วง 10 อนัดบัแรกจากการจดัอนัดบัคะแนนความนิยมของกลุม่ผู้ชมทัว่ประเทศ ในช่วงอาย ุ15 ปีขึน้ไป 
ระหวา่งช่วงเวลา 06.00 – 24.00น.  

 ต้นทุนขายและบริการ 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการจ านวน 1,316.09 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนจ านวน 70.53 ล้านบาท หรือต้นทนุขายและบริการรวมลดลงร้อยละ 5.09 ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากการลดต้นทนุการ
ผลติในสว่นของธุรกิจงานพิมพ์ที่ลดลง และต้นทนุการผลิตที่มีการใช้เคร่ืองพิมพ์ใหม่ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559  ที่สง่ผลท าให้
ประหยดัต้นทนุแรงงานและคา่ไฟฟา้ ทัง้นีใ้นสว่นของธุรกิจทีวีดิจิทลับริษัทฯ มีต้นทนุผลติรายการโทรทศัน์ที่เพิ่มขึน้ 37.05 ล้าน
บาท   

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 35.60 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน 4.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.34 ซึ่งเป็นผลจากการควบคมุงบโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจทีวีดิจิทลัของ
บริษัทยอ่ย  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 257.08 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 4.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.64 เนื่องจากจากการควบคมุค่าใช้จ่ายส านกังานและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ของธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทยอ่ย  

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 จ านวน 97.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน 36.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 60.34 ซึ่งเป็นผลจากดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที่
เพิ่มขึน้เพื่อช าระค่าใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวิชาชีพบญัชีที่ได้มีการเผยแพร่
เอกสารเก่ียวกบัประเด็นทางด้านบญัชีส าหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ  บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
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รายการบนัทกึบญัชีต้นทนุใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์นระบบดิจิทลั โดยใช้วิธีคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระเพื่อให้
เป็นมลูคา่ปัจจบุนัและบนัทกึผลตา่งระหวา่งราคาเทียบเทา่เงินสดกบัจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องจ่ายช าระเป็นต้นทนุทางการเงิน
ตลอดช่วงเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนญุาต ซึ่งบนัทึกเป็นต้นทนุทางการเงินตดัจ่ายจ านวน 23.39 ล้านบาท 
และ 35.05 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559 ตามล าดบั ซึง่การปรับปรุงรายการบนัทกึบญัชีดงักลา่วนัน้ ไม่
สง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด 

 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ ยงัคงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 ประกอบกบัต้นทนุ
บริการคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจดิจิทลั และต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้จากการเข้าด าเนินธุรกิจอยา่งเต็มตวั 
สง่ผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิจ านวน 468.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 89.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.73 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2556 – 2558 จ านวน 2,525.83 ล้านบาท 5,371.70 ล้านบาท และ 
5,100.13 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่มีสว่นประกอบของสนิทรัพย์ที่ส าคญัได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 5,371.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,845.87 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 112.67 เทียบกบัสนิทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2556  ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการได้รับจดัสรรใบอนญุาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลั ส่งผลให้บริษัทฯ  บนัทึก
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตมลูคา่ 3,093.86 ล้านบาท รวมทัง้การลงทนุซือ้อปุกรณ์ผลติรายการและถ่ายทอดสญัญาณ ตลอดจน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ และอื่นๆ เพื่อเร่ิมต้นด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั จ านวน 199.00 ล้านบาท ท าให้มลูค่า 
อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 144.25 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
เพิ่มขึน้ซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของขาดทนุสะสมยกไปของบริษัทยอ่ย 84.87 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม รายการเงินประกนัการ
ประมลูมลูคา่ 189.00 ล้านบาท มีจ านวนลดลงทัง้จ านวน ซึง่เกิดจากการประมลูใบอนญุาตแล้วเสร็จในปี 2557  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 5,100.13 ล้านบาท ลดลงจ านวน 271.57 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 5.06 เทียบกบัสนิทรัพย์รวม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2557 โดยการลดลงดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการตดัจ าหน่าย
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต จ านวน 206.26 ล้านบาท สง่ผลให้คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรอตดัจ่ายลดลงจาก 2,952.92 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 2,746.66 ล้านบาทในปี 2558 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว
ลดลง 55.42 ล้านบาทเน่ืองจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามนีบ้ริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีเพิ่มขึน้ซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของขาดทนุสะสมยกไปของบริษัทยอ่ย 84.49 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2556 – 2558 จ านวน 467.14 ล้านบาท 3,406.70 ล้านบาท และ 3,705.53 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมีสว่นประกอบของหนีส้ินที่ส าคญัได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้  และสว่นของ
หนีส้นิภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 3,406.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 2,939.56 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 629.27 เทียบกบัหนีส้ินรวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับจดัสรรใบอนญุาตท าให้เกิด
หนีส้ินภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัจ านวน  2,173.82 ล้านบาทและมีเงินกู้ ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์และหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ เท่ากบั 720 ล้านบาท รวมถึงการเบิกเงินกู้ยืมตามแผนจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ านวน  470 
ล้านบาทเพื่อช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในงวดที่ 1 ซึง่จะต้องจ่ายช าระในปี 2557   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 3,705.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 298.84 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.77 เทียบกบัหนีส้ินรวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2556  โดยการเพิ่มขึน้ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการเบิกเงินกู้
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและตัว๋แลกเงินเพิ่มขึน้ 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัและ
การเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งจ านวน 510 ล้านบาทเพื่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตในงวดที่ 2 ซึ่ง
สง่ผลให้หนีส้นิภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัลดลง 601.40 ล้านบาท ในปี 2558  

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 – 2558 จ านวน 2,058.69 ล้านบาท 1,965.00ล้านบาท 
และ 1,394.60 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจ านวน 93.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล
จากการขาดทนุสทุธิของบริษัทยอ่ยภายหลงัการเร่ิมต้นด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัเป็นปีแรก นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจ านวน  570.41 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งโดยหลกัเกิดจากการเข้า
ด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัอยา่งเต็มตวัและการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในระหวา่งปี 2558  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 จ านวน 4,920.62 ล้านบาทลดลงจ านวน 179.51ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.52 จากสนิทรัพย์รวมณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่มีสาเหตหุลกัจากการตดัจ าหนา่ยค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
154.69 ล้านบาท นอกจากนี  ้ เน่ืองจากการชะลอตวัของรายได้สง่ผลให้ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  และสินค้าคงเหลือของ
บริษัทฯ ลดลงตามไปด้วยจ านวน 96.65 ล้านบาท ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จ านวน 81.36 ล้านบาท  

 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 จ านวน 3,994.96 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 289.42 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.81 จากหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการเบิกเงินกู้ยืมตามแผนจ านวน 410 
ล้านบาทเพื่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตงวดที่ 3 ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการช าระคืนเงินกู้ยืมดงักลา่วแล้ว จ านวน 35 ล้านบาท 
ขณะเดียวกนับริษัทฯ เพิ่มสภาพคลอ่งโดยการกู้ยืมเงินระยะสัน้และออกตัว๋แลกเงินเพิ่มขึน้อีก 200.00 ล้านบาทและออกหุ้นกู้
เพิ่มขึน้อีก 100.00 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ านวน 925.67 ล้านบาทลดลงจ านวน 468.93 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 33.62 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 การลดลงดงักลา่วเป็นผลมากจากการขาดทนุของธุรกิจทีวีดิจิทลั  ที่
ด าเนินการโดยบริษัทย่อย สง่ผลให้ก าไรสะสมของบริษัทฯลดลงจาก 904.60 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น 
435.67 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ลดลงจ านวน 468.93 ล้านบาทเช่นเดียวกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ
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9.12) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

9.12.1) รายละเอียดของมูลหนี ้

(1) ยอดรวมของหุ้นกู้ที่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และ
มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามที่เห็นสมควร 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2557 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิในการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  โดยให้บริษัทฯ ด าเนินการออกหุ้นกู้ทกุประเภทชนิดระบช่ืุอ และ/หรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ มีและ/หรือไมม่ีหลกัประกนั มี
และ/หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธ์ิและ/หรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธ์ิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้  วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้มีอายไุม่เกิน 7 ปี โดยเสนอ
ขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือเสนอขายแก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
เสนอขายแก่นกัลงทนุรายใหญ่ และ/หรือสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมียอดรวมของหุ้นกู้ เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาทโดย (ก) เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ าหน่ายแก่ผู้ลงทนุ
วงจ ากดั ไมเ่กิน 10 ราย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ีออกหุ้นกู้  วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 
จ านวนและมลูคา่หุ้นกู้  100,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 1,000 บาท 
มลูคา่หุ้นกู้ รวม 100 ล้านบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 2 ปี ครบก าหนดไถถ่อนในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559 
อตัราดอกเบีย้ อตัราร้อยละ 4.70 ตอ่ปี 

ก าหนดช าระดอกเบีย้ 
ทกุวนัท่ี 3 มีนาคม วนัท่ี 3 มิถนุายน วนัท่ี 3 กนัยายน  
และวนัท่ี 3 ธนัวาคม ของทกุปี 

และ(ข) เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มี
ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ าหน่ายแก่ผู้ ลงทุนวงจ ากัด ไม่เกิน 10 ราย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ีออกหุ้นกู้  วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 
จ านวนและมลูคา่หุ้นกู้  100,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 1,000 บาท 
มลูคา่หุ้นกู้ รวม 100 ล้านบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 3 มีนาคม 2561 
อตัราดอกเบีย้ อตัราร้อยละ 4.70 ตอ่ปี 
ก าหนดช าระดอกเบีย้ ทกุวนัท่ี 3 มิถนุายน วนัท่ี 3 กนัยายน วนัท่ี 3 ธนัวาคม 

และวนัท่ี 3 มีนาคม ของทกุปี 
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(2) ยอดรวมของเงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มียอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาจ านวน 2,303.64 ล้านบาท แบ่งเป็น
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ตัว๋แลกเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดปรากฏดงันี ้

ประเภทเงนิกู้ 
จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 550.00 
ตัว๋แลกเงิน 198.64 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,355.00 
หุ้นกู้  200.00 

เงนิกู้รวม 2,303.64 

(3) ยอดรวมของหนีส้ินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มียอดรวมของหนีส้ินภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการโทรทศัน์ในระบบ
ดิจิทลัจ านวน 1,237 ล้านบาท ประกอบด้วย 

หนีส้นิภายใต้สัญญาอนุญาต 
ให้ด าเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจทิัล 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี   
มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีต้องช าระ 458.70 
ดอกเบีย้จ่ายในอนาคต 54.30 

รวมส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 513.00 

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระเกินหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี  
มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีต้องช าระ 635.78 
ดอกเบีย้จ่ายในอนาคต 88.22 

รวมส่วนที่ถงึก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 724.00 

รวมจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายช าระ 1,237.00 

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้น าหนังสือค า้ประกันไปวางเป็นหลกัประกันสัญญาจ านวนเงิน 
2,550.88 ล้านบาท บริษัทยอ่ยได้รับคืนหนงัสอืค า้ประกนัจ านวนเงิน 1,227.29 ล้านบาท ดงันัน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559
บริษัทยอ่ยมีหนงัสอืค า้ประกนัคงเหลอืจ านวนเงิน 1,323.59 ล้านบาท 
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(4) ยอดรวมมูลค่าหนีส้ินประเภทอื่น รวมทัง้เงนิเบิกเกินบัญชี 

นอกจากหนีส้นิท่ีปรากฏในงบการเงินแล้ว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ยงัมีภาระผกูพนัและหนีส้นิอื่นที่
อาจเกิดขึน้กบัธนาคารดงันี ้

  วงเงนิ )ล้าน(  
 สกุลเงนิ ทัง้สิน้ ใช้ไป คงเหลือ 

หนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคาร บาท 67.00 12.87 54.13 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า ดอลลาร์สหรัฐ 1.85 - 1.85 
 บาท 100.00 - 100.00 
เลตเตอร์ออฟเครดติ/ทรัสต์รีซีท บาท 130.81 80.81 50.00 
วงเงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ บาท 465.00 100.00 365.00 

(5) ภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาที่ส าคญัตา่งๆ ดงันี ้

(5.1) บริษัทฯมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญารับเหมาก่อสร้างจ านวนเงิน 0.18 ล้านบาท สญัญาซือ้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 0.30 ล้านบาท สญัญาซือ้เคร่ืองจกัร จ านวนเงิน 1.29 ล้านบาท และจ านวนเงิน 235.98 
ล้านเยน )รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม(  

(5.2) บริษัทฯ มีข้อตกลงกบัเจ้าของผลงานตา่งๆ 2 ประเภท ดงันี ้

- จ่ายคา่ตอบแทนเป็นอตัราร้อยละของจ านวนเลม่ที่พิมพ์ผลงานออกมา 

- จ่ายคา่ตอบแทนเป็นอตัราร้อยละของจ านวนเลม่ที่พิมพ์ผลงานออกมา โดยจ่ายร้อยละ70 ของจ านวนเลม่ที่พิมพ์ 
สว่นท่ีเหลอืจะจ่ายตามยอดจ าหนา่ยหนงัสอื 

(5.3) บริษัทฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่และบริการโดยสญัญามีระยะเวลา 1 - 2 ปี จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญา
รวม 1.23 ล้านบาท  

(5.4) บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบ
ดิจิทลั กับสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก โดยตกลงจะใช้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน (นบัตัง้แต่วนัที่ 17 
มกราคม 2557 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2571) ก าหนดค่าใช้บริการเป็นจ านวนเงิน 14.16 ล้านบาทต่อเดือน (ไม่
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

(5.5) บริษัทย่อยได้ท าสัญญากับบริษัทในประเทศสองแห่ง เพื่อใช้บริการเก่ียวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์ทัง้
สญัญาณภาพและสญัญาณเสียง รวมถึงบริการอื่นๆที่เก่ียวข้อง และการให้บริการบีบอดัสญัญาณโทรทศัน์ ส่ง
สญัญาณโทรทศัน์ขึน้สูด่าวเทียม C-band ส าหรับการใช้งานระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน 24 วนั (นบัตัง้แต่วนัที่ 1 
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พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2560) และ Ku-band ส าหรับการใช้งานระยะเวลา 3 ปี (นบัตัง้แตว่นัท่ี 25 
เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2560) โดยบริษัทยอ่ยต้องจ่ายคา่ใช้บริการดงักลา่วตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

(5.6) บริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามการขออนญุาตให้ใช้สิทธิในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์กับส านกังาน 
กสทช. ภายใต้ข้อก าหนด บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราร้อยละของรายได้ก่อนหัก
คา่ใช้จ่ายตามที่ระบไุว้ในประกาศ 

(6) หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทย่อยมีหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารคงเหลืออยู่เป็นจ านวน 1,353.25 
ล้านบาท ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภาระผกูพนัทางการปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทยอ่ย 

 

9.12.2) สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

(1) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดสูง (“ใบอนุญาต”) 

ผู้ออกใบอนุญาต คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
ผู้รับใบอนุญาต บริษัทฯ 
ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) 
ระยะเวลา 25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572 (15 ปี) 
การหารายได้ 1) ผู้ รับใบอนญุาตอาจหารายได้ด้วยวิธีการโฆษณา การบริการธุรกิจ หรือวิธีอื่นใดได้ 

ทัง้นี ้โดยต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการให้บริการ
โทรทศัน์ ส าหรับกิจการท่ีใช้คลืน่ความถ่ี 

2) การประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ให้หารายได้จากการโฆษณา และบริการธุรกิจ
ได้ไม่เกินชัว่โมงละสิบสองนาทีคร่ึง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริหารธุรกิจ
ตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมเ่กินขัว่โมงละสบินาที 
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ค่าธรรมเนียม 
การช าระ
ค่าธรรมเนียม  

1) ให้ผู้ รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมให้ใช้คลื่นความถ่ีเท่ากับราคาที่ชนะ  
การประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อใช้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบ
ความคมชดัสงู รวมเป็นจ านวนเงิน 3,320 ล้านบาท และภาษีมลูคา่เพิ่ม โดยให้แยก
ช าระ ดงันี ้

งวดที่ 
ระยะเวลาในการช าระ

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ราคาขัน้ต ่า 
ส่วนเกนิ 

ราคาขัน้ต ่า 
รวม 

)ล้าน
บาท(  

จ านวนเงนิ  
)ล้านบาท(  

จ านวนเงนิ  
)ล้านบาท(  

1 ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ี
ได้รับหนงัสอืแจ้งการเป็นผู้
ชนะการประมลู 

755.00 181.00 936.00 

2 ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลา 1 ปีที่ได้รับ
ใบอนญุาต 

453.00 181.00 634.00 

3 ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลา 2 ปีที่ได้รับ
ใบอนญุาต 

151.00 362.00 513.00 

4 ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับ
ใบอนญุาต 

151.00 362.00 513.00 

5 ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลา 4 ปีที่ได้รับ
ใบอนญุาต 

- 362.00 362.00 

6 ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลา 5 ปีที่ได้รับ
ใบอนญุาต 

- 362.00 362.00 

 รวมค่าธรรมเนียม 1,510.00 1,810.00 3,320.00 

2) ให้ผู้ รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้
บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ตาม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคบั เง่ือนไขที่เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

3) กรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตาม 1) และ 2) ไม่ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่มเป็นจ านวนเงินเทา่กบัผลคณูของ
จ านวนเงินคา่ธรรมเนียมที่ต้องช าระกบัอตัราดอกเบีย้ร้อยละเจ็ดคร่ึง คณูกบัสดัสว่น
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ของจ านวนวนัท่ีค้างช าระตอ่จ านวนวนัในหนึ่งปี (360 วนั) หรืออาจถกูพิจารณาพกั
ใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั เง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เงนิรายปีเข้า
กองทุนวิจัยและ
พัฒนากจิการ
กระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการ
โทรคมนาคม 

ผู้ รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพฒันากิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะในอตัราร้อยละ 2 
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติก าหนด 

 

(2) สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ ใช้คลื่นความถี่ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล 
ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง 

คู่สัญญา 1) กองทพับก 
2) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั (“ATV”) 

วัตถุประสงค์ของ
สัญญา 

ใช้บริการสง่สญัญาณโทรทศัน์ผ่านการให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่น
ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัของกองทพับก เพื่อแพร่ภาพออกอากาศไปยงัพืน้ที่
ตา่ง ๆ ของประเทศตามที่ระบใุนสญัญา 

วันที่ลงนามใน
สัญญา 

17 มกราคม 2557 

ระยะเวลา 17 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571 (14 ปี 5 เดือน) 
สิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญา 

1) กองทัพบกให้บริการโครงข่ายแก่ ATV เฉพาะการบีบอดัและผสมสญัญาณ 
เพื่อให้สญัญาณโทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศในพืน้ที่ตามเอกสารแนบท้าย
สัญญา โดยกองทัพบกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและรับรองการให้บริการส่ง
สัญญาณ เพื่อให้สัญญาณโทรทัศน์ที่แพร่ภาพออกอากาศดังกล่าว ตาม
ข้อก าหนดของกสทชหากมีความเสียหายเกิดขึน้เฉพาะในส่วนของการ
ออกอากาศกองทพับกจะเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้ 

2) ATV มีหน้าที่ต้องส่งสญัญาณภาพและเสียงตามสญัญา มายงักองทพับกโดย 
ATV จะเป็นผู้ รับผิดชอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ภาพ เสียง ของ
สญัญาณโทรทศัน์ของบริษัทท่ีแพร่ภาพออกอากาศไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของประเทศ 
เพื่อมิให้สญัญาณโทรทัศน์ของบริษัทที่แพร่ภาพออกอากาศนัน้ ไปก่อให้เกิด
ความกระทบกระเทือน หรือละเมิดสทิธิแก่บคุคลภายนอก หรือขดัต่อกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั หรือกฎหมายของประเทศ ATV จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึน้นัน้เองแตเ่พียงฝ่ายเดียว  
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ค่าใช้บริการ 1) ATV จะจ่ายคา่ใช้บริการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้กบักองทพับก เป็นจ านวน
เงิน 14.16 ล้านบาท ต่อเดือน เมื่อกองทพับกได้ติดตัง้สถานีโครงข่ายครบตาม
เอกสารแนบท้ายสญัญา คา่ใช้บริการนีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มแตล่ะเดือนให้แก่
บริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

2) ในกรณีที่กองทพับกยงัติดตัง้สถานีโครงขา่ยไมค่รบตามเอกสารแนบท้ายสญัญา 
กองทพับกจะเรียกเก็บค่าใช้บริการตามอตัราท่ีระบุของแต่ละสถานีโครงข่ายที่
ติดตัง้แล้วเสร็จ  

3) ATV ได้น าหลกัประกนัสญัญาเป็น หนงัสอืหลกัประกนัสญัญา จ านวนเงิน 28.32 
ล้านบาทมามอบให้แก่กองทัพบกเพื่อเป็นหลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญา 
กองทพับกจะคืนให้เมื่อ ATV พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญานีแ้ล้ว 

4) ในกรณีที่ ATV ผิดนดัไม่ช าระค่าใช้บริการ ATV ต้องช าระเงินค่าปรับในอตัรา 
ร้อยละ 2 ตอ่เดือน 

การระงบัและ 
สิน้สุดสัญญา 

หากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือข้อใดที่ระบไุว้ในสญัญา คู่สญัญาอีกฝ่ายมี
สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ และต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายทราบลว่งหน้า 
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวนัที่ประสงค์จะขอยกเลิกสญัญา กรณี ATV เป็นฝ่ายผิด
สญัญา ATV ยินยอมให้กองทัพบกริบหลกัประกันสญัญาการระงับและการสิน้สุด
สญัญาเกิดขึน้ในกรณี ดงันี ้

1) ครบก าหนดในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามสญัญา 
2) สิน้สดุลงด้วยความตกลงร่วมกนัของคูส่ญัญา 
3) คูส่ญัญา ฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด ผิดข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
4) คูส่ญัญาถกูยกเลกิ/เพิกถอน ใบอนญุาตโทรทศัน์ 
5) คูส่ญัญาถกูยกเลกิ/เพิกถอน ใบอนญุาตกิจการโครงขา่ย 

 
(3) สัญญาร่วมทุนกับบริษัทคาโดคาวะ โฮลดิง้ส์ เอเชีย จ ากัด 
คู่สัญญา 1) บริษัทฯ (กลุม่ A) 

2) บริษัท คาโดคาวะ โฮลดิง้ส์ เอเชีย จ ากดั (กลุม่ B) 
วัตถุประสงค์ของ
สัญญา 

ร่วมลงทนุจดัตัง้บริษัท บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จ ากดั (KADOKAWA AMARIN 
COMPANY LIMITED) เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจคอนเทนท์ไอพีในประเทศ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์หนังสือ Light Novel 
Comic Walker MagazineE-Commerce หนงัสือที่เป็นรูปเลม่และ E-Book และ
สินค้าไลเซนส์Web Streaming Sublicensing หนงัสือ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และ
สนิค้าที่เก่ียวข้อง 

วันที่ลงนามสัญญา 2 กนัยายน 2559 
วันที่จดทะเบียน 9 กนัยายน 2559 
ประเทศที่จด
ทะเบียน 

ประเทศไทย 
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ทุนจดทะเบียน 
และช าระแล้ว 

30 ล้านบาท แบง่เป็น 30,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท  

โครงสร้างการถอืหุ้น 1) บริษัทฯ ถือหุ้น 13,800 หุ้น สดัสว่นร้อยละ 46.00 
2) บริษัท คาโดคาวะ โฮลดิง้ส์ เอเชีย จ ากดั ถือหุ้น 14,700 หุ้น สดัสว่นร้อยละ 

49.00 
3) บริษัท บางกอก บีทีเอ็มย ูจ ากดัถือหุ้น 1,500 หุ้น สดัสว่นร้อยละ 5.00 

โครงสร้างการ
จัดการ 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 7 คน กรรมการ 3คนได้รับเสนอช่ือโดยกลุม่ A 
และกรรมการ 4 คนได้รับเสนอช่ือโดยกลุม่ B 

 

10) แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ และชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
อย่างน้อย 1 ราย ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 7 และ สิง่ที่สง่มาด้วย 8 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

   (นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 
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สารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จาํกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 

สืบเนื่องจากการท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ครัง้ท่ี 6/2559 ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2559 
ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 
200,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายให้แก่บริษัท วฒันภกัดี จํากดัโดยนายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผู้ซือ้”) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 850,000,000 บาทถือ
เป็นการกําหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในราคาท่ีมีสว่นลดร้อยละ 43.11 ซึง่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่
บคุคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้”) ในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ดงักล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าวนอกจากนี ้แม้บริษัทฯ 
จะได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้
แล้ว บริษัทฯจะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ซือ้ด้วย 

 ทัง้นี ้ข้อมลูอนัเป็นสาระสําคญัตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นมีดงัต่อไปนี ้

1. รายละเอยีดของการเสนอขาย การกาํหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการ
กาํหนดราคาตลาด 

1.1  รายละเอยีดของการเสนอขาย 
บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซือ้ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 850,000,000 บาท ทัง้นี ้การ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ที่ราคาหุ้นละ 4.25 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ของราคาตลาด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ี
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 และภายหลงัการเพิม่ทนุจดทะเบียนในคราวนี ้
ผู้ ซือ้จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วของบริษัทฯ) 

ในการนี ้ภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดังกล่าว ผู้ ซือ้จะเข้าเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการ
จดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วของบริษัทฯ) ทําให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้
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ซือ้เป็นการทํารายการกับบคุคลท่ีจะเข้าเป็นบคุคลท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
ของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากบั
ร้อยละ 122.36 ของNTAของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 
3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ได้รับอนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้ซือ้ได้ในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ 
แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน)) 

1.2  การกาํหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 

การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีท่ี้ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเกิดจากการเจรจาและ
ตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ซือ้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีมี
ส่วนลดจากราคาตลาดดงักล่าว อยู่ในช่วงราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยบริษัท
หลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) โดย
มลูค่ายติุธรรมของราคาหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วงราคาท่ี 1.89 ถึง 6.43 บาทต่อหุ้น และมีมลูค่ายติุธรรมท่ีเป็น
ราคาฐานท่ี 4.02 บาทต่อหุ้น ซึง่การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาด
ให้แก่ผู้ซือ้ท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาฐานของมลูค่ายุติธรรมข้างต้น และจะเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินท่ีต้องการภายใน
เวลาท่ีจํากัด ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ไม่ติดภาระเง่ือนไขข้อจํากัด
ของสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนกับสถาบนัการเงิน และเป็นการร่วมทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์และมี
ความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ ท่ีมีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีกบั
กลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลายซึง่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในส่วนของธุรกิจทีวี
ดิจิทลัและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และก่อให้เกิดเช่ือมัน่ในศกัยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สถาบนัการเงินได้ภายใต้สภาวการณ์ของธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ียงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ท่ีต้องมีภาระผกูพนัในค่าใช้จ่าย
เงินลงทนุที่สงูและภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมทีวีดิจิทลัท่ีชะลอตวั 

สําหรับวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ปรึกษาทางการเงินใช้วิธี
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow หรือ DCF) เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินมลูค่า
หุ้นท่ีสะท้อนปัจจยัพืน้ฐานในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการ
ในอนาคต  
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ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่นําวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Historical trading price) มาใช้ในการประเมิน
มลูค่ายติุธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เน่ืองจากข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสภาพคล่อง
ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตัง้แตช่่วงเวลา 1 วนั  1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึง่มีอตัราการ
หมนุเวียนการซือ้ขายต่อวนั (Turnover Ratio per day) ทัง้ด้านปริมาณการซือ้ขายหุ้น และมลูค่าการซือ้ขายหุ้น 
ท่ีมีสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ (AMARIN) ที่ตํ่ากว่าอตุสาหกรรมอย่างมีนยัสําคญั กล่าวคืออตัรา
การหมนุเวียนของปริมาณการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อย
ละ 0.01 เปรียบเทียบกบัอตัราการหมนุเวียนของปริมาณการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ท่ีร้อยละ 0.49 และของกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่มอตุสาหกรรมสื่อและ
สิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึง่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.51 และร้อยละ 0.38 ตามลําดบั  

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการซือ้ขายหุ้นตอ่วนัของ AMARIN และกลุม่อตุสาหกรรม 

ปริมาณการซือ้ขายหุ้นต่อวัน ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 

(Trade Volume) 1 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

หน่วย : ร้อยละ   

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 0.42 0.48 0.51 0.51 0.49 

กลุม่บริการ 0.47 0.50 0.52 0.58 0.51 

กลุม่อตุสาหกรรมสือ่และสิง่พิมพ์ 0.34 0.51 0.45 0.48 0.38 

AMARIN 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

ท่ีมา www.setsmart.com 

สําหรับอตัราการหมนุเวียนของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
คิดเป็นร้อยละ 0.01 เปรียบเทียบกบัอตัราการหมนุเวียนของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีร้อยละ 0.37 และของกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่มอตุสาหกรรม
สื่อและส่ิงพิมพ์ (MEDIA sector) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.26 
ตามลําดบั 
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ตารางเปรียบเทียบมลูค่าการซือ้ขายหุ้นต่อวนัของ AMARIN และกลุม่อตุสาหกรรม 

มูลค่าการซือ้ขายหุ้นต่อวัน1/ ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 

(Trade Value)  1 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

หน่วย : ร้อยละ   

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 0.35 0.39 0.40 0.38 0.37 

กลุม่บริการ 0.33 0.29 0.33 0.32 0.30 

กลุม่อตุสาหกรรมส่ือและสิ่งพิมพ์ 0.17 0.21 0.30 0.29 0.26 

AMARIN 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

ท่ีมา www.setsmart.com 

หมายเหต ุ: 1/ มลูคา่การซือ้ขายหุ้น คํานวณโดยนํามลูคา่การซือ้ขายหุ้น หารด้วยมลูคา่ตลาด 

นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่เลือกใช้วิธีการประเมินมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) วิธีการ
ปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) วิธีราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book 
Value Approach)เน่ืองจากเป็นมลูค่าท่ีคํานึงถึงฐานะการเงิน ณ ช่วงใดช่วงหนึ่ง ไม่สะท้อนถึงความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการในอนาคต และไม่นําวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable 
Approach) ได้แก่ วิธีราคาตอ่กําไรสทุธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach – P/E) และวิธีมลูคา่กิจการ
ต่อกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (Enterprise Value to Earnings before Interest, 
Tax, Depreciation and Amortization Approach – EV/EBITDA) เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ และมีผล
ขาดทนุก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา ตามข้อมลูทางการเงินรวมฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559  

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินใช้สมมติฐานการจดัทํา ดงันี ้
ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้การประเมินมลูค่าด้วยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด หรือ DCF ในการ
ประเมินมลูค่ายติุธรรมของบริษัทฯ โดยการคํานวณมลูค่าปัจจบุนั (Present Value) ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการดําเนินธุรกิจในอนาคตและคิดลดด้วยอตัราคิดลด (Discount Rate) ท่ีเหมาะสม สําหรับการ
ประเมินมลูค่ายติุธรรมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the Part) 
ซึง่เป็นการประเมินมลูค่าหุ้นจากการประมาณการผลประกอบการของแต่ละส่วนธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีสะท้อน
ถึงมูลค่ายุติธรรมของแต่ละธุรกิจได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ
แตกตา่งกนั อีกทัง้บริษัทในกลุ่มแตล่ะบริษัทยงัมีโครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure) เฉพาะตวั โดยธุรกิจหลกั
ของกลุม่ คือ ธุรกิจสํานกัพิมพ์และสิ่งพิมพ์และธุรกิจทีวีดิจิทลั 

 ธุรกิจสํานกัพิมพ์และสิ่งพิมพ์ : ประกอบธุรกิจโดยบริษัทฯ ซึง่มีส่วนงานธุรกิจหลกั ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสาร และสํานักพิมพ์ และส่วนงานธุรกิจอ่ืน 
ประกอบด้วย ธุรกิจจดักิจกรรมส่ือการตลาด งานแฟร์และอีเวนท์ เป็นต้น  
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 ธุรกิจทีวีดิจิทลั : ประกอบธุรกิจโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จํากดั (“อมรินทร์ เทเลวิชัน่” หรือ “ATV”) 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ี AMARIN เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ  99.99 ดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ช่องรายการท่ี 34 ภายใต้
ช่ือช่อง “อมรินทร์ทีวี”  ซึ่งได้รับใบอนญุาตดิจิทลัทีวีด้วยมลูค่าราคาประมลูทัง้สิน้ 3,320,000,000 บาท 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ระยะเวลา 15 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 โดย
เร่ิมออกอากาศครัง้แรกวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเงินลงทนุในธุรกิจอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จํากดั (“KADOKAWA”) 
ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุกบับริษัทในเครือของบริษัทคาโดคาวะ คอร์ปอเรชัน่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 46.00 
เพ่ือร่วมกนัผลิตสื่อในรูปแบบ Light Novel และ Anime ในภาษาไทย รวมทัง้สร้างแพลตฟอร์มดิจิทลัในรูปแบบ
ต่าง ๆ และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากดั (“อมรินทร์ บุ๊ค”หรือ “ABOOK”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือท่ีบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 19.00 ดําเนินธุรกิจเป็นผู้จดัจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์และสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ผ่านระบบสายส่ง
ตวัแทนร้านหนงัสือทัว่ประเทศ และขายปลีกผ่านร้านนายอินทร์  

ท่ีปรึกษาทางการเงินได้จัดทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการซึ่งจัดทําโดยผู้บริหารของ
บริษัท ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทาง
การเงินท่ีได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้บริหารถึงนโยบายการดําเนินงาน และได้ปรับสมมติฐาน
บางรายการให้สะท้อนถึงสภาวะตลาดและการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม ปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยตัง้อยู่บนสมมติฐานว่า
ข้อมูลและเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทัง้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นจริงถกูต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคญัใด 
และสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่ทํากับคู่สัญญายังคง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผูกพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือ
ยกเลิกทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับผิดชอบตอ่ความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลูได้ ตลอดจน
เป็นการพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและข้อมลูที่เกิดขึน้ในขณะที่ทําการศกึษาเท่านัน้ หากปัจจยั
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันหรือข้อมูลภายหลังวันท่ีในงบการเงินมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
สาระสําคญั อาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯและการประเมินมลูค่ายติุธรรมของบริษัทได้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm หรือ FCFF) โดยตัง้อยู่
บนพืน้ฐานว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะยงัคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนัยกเว้นธุรกิจ
ทีวีดิจิทลั ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการท่ีชดัเจน โดยจะทําการประมาณการ
มลูค่าหุ้นตลอดช่วงอายขุองใบอนญุาตจนกวา่ใบอนญุาตจะหมดอายโุดยสรุปได้ดงันี ้
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 AMARIN ATV 

ระยะเวลาการทําประมาณการ FCFF เพ่ือใช้
ในการประเมินมลูคา่ของบริษัท 

ปี 2559 – 2564 
รวม 5 ปีนบัจากสิน้ปี 2559 

ปี 2559 – 2572 
รวม 13 ปีนบัจากสิน้ปี 2559 
เท่ากบัอายขุองใบอนญุาต

คงเหลือ 

สมมติฐานการทําธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง
ตลอดไป (Going Concern) 

ใช่ ธุรกิจสิน้สดุเม่ือใบอนญุาต
หมดอาย ุ

มลูค่า ณ สิน้ปีสดุท้ายท่ีมีการจดัทําประมาณ
การทางการเงิน (Terminal Value) 

คํานวณจาก 
FCFF ในปี 2564 

ไม่มี 

อตัราการเติบโตระยะยาว ภายหลงัสิน้ปี
สดุท้ายท่ีมีการจดัทําประมาณการทางการเงิน 
(Terminal Growth or ) 

0.0% ไม่มี 

 
 โดยคํานวณมลูคา่ ณ สิน้ปีสดุท้ายท่ีมีการจดัทําประมาณการทางการเงิน (Terminal Value) จากสมการ 
 

ปีสุดทา้ยทีม่กีารจดัทาํประมาณการทางการเงนิ  

สําหรับ KADOKAWA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมท่ี AMARIN ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 46.00 นัน้ เน่ืองจาก 
KADOKAWA เป็นธุรกิจใหม่และยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินงาน โดยท่ีประชมุคณะกรรมการของ AMARIN เม่ือวนัท่ี 2 
กนัยายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการร่วมลงทนุด้วยทนุจดทะเบียนและชําระแล้วรวม  ล้านบาท ซึง่เป็นเงินลงทนุ
โดย AMARIN จํานวน 13.8 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงประเมินมูลค่าของ KADOKAWA แบบ 
Conservative Approach เท่ากบัจํานวนเงินลงทนุซึง่ KADOKAWA ได้รับจากผู้ ถือหุ้น 

ในส่วนของ ABOOK ซึง่เป็นบริษัทในเครือท่ี AMARIN ถือหุ้นในสดัสว่นเพียงร้อยละ 19.00 ท่ีปรึกษาทางการเงิน
ได้ประเมินมลูคา่แบบ Conservative Approach เท่ากบัมลูค่าทางบญัชีตามสดัส่วนการลงทนุ โดยใช้มลูค่าทาง
บญัชีของ ABOOK ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 115.4 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุโดย AMARIN 
จํานวน 21.9 ล้านบาท เน่ืองจาก AMARIN ถือหุ้นใน ABOOK เพียงส่วนน้อย มลูค่าเงินลงทนุใน ABOOK คิด
เป็นสดัส่วนท่ีไม่เป็นนยัสําคญัเม่ือเทียบกับมลูค่ากิจการของทัง้กลุ่ม นอกจากนี ้ธุรกิจการจดัจําหน่ายหนังสือ
และสิ่งพิมพ์และ ABOOK ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีมีนยัสําคญั 

 การประมาณการกระแสเงินสดและสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทในเครือ 
แต่ละบริษัท มีดงัต่อไปนี ้
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สมมตฐิานที่สาํคัญในการทาํประมาณการ AMARIN 
 รายได้รวม 

โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทมาจากสายงานธุรกิจ 2 สายงาน ได้แก่ 

 สว่นงานธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ่งพมิพ์ รายได้จากสว่นงานธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ ของบริษัทใน
ปี 2556 – 2559 มีอตัราการเติบโตลดลงเนื่องจากผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเมืองและภาวะทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนชะลอตวัซึง่ผู้บริหารคาดการณ์ว่าในอนาคตอปุสงค์ในตลาด
จะค่อย ๆ เพ่ิมขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ อีกทัง้ยงัได้ฐานลกูค้าสิ่งพิมพ์จากการลงทนุในเคร่ืองจกัร
ใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2559 ท่ีมีคณุสมบติัการพิมพ์งานท่ีมีความประณีตและมีลกัษณะเฉพาะของงาน
พิมพ์ ทําให้สามารถรองรับงานพิมพ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ตลอดจนการเพิ่มขึน้ของฐานลูกค้าหนังสือ
ต่างประเทศ รวมทัง้ KADOKAWA ซึ่งเร่ิมประกอบธุรกิจและจดัพิมพ์หนงัสือประเภท Light Novel จาก
ตา่งประเทศ ดงันัน้ในการประมาณการรายได้สว่นงานธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ผู้บริหารคาดการณ์
ว่าอตัราการเติบโตในปี 2559 จะลดลงร้อยละ 10.4 ซึง่สอดคล้องกบัอตัราการเติบโตท่ีลดลงในปีที่ผ่าน
มาและมีอตัราการเติบโตลดลงท่ีปรับตวัดีขึน้ โดยลดลงร้อยละ 1.3 และ 0.4 ในปี 2560 – 2561 จากนัน้
จะเข้าสูเ่สถียรภาพโดยเติบโตในอตัราท่ีคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 0.6 – 1.6 ตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป 

 สว่นงานธุรกิจอืน่ ประกอบด้วย ธุรกิจจดักิจกรรมสื่อการตลาด งานแฟร์และอีเวนท์ จดัอบรมสมัมนา และ
อ่ืน ๆ งานแฟร์และอีเวนท์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของสายงานธุรกิจอ่ืน ยงัคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่าง
ต่อเน่ืองในปี 2559 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่า
รายได้จากส่วนงานธุรกิจอ่ืนจะลดลงจากปี 2558 เพียงเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 0.3 และจะขยายตวัขึน้
ร้อยละ 10.3 ในปี 2560 เน่ืองจากการเปิดตวัของส่วนขยายอาคารแสดงสินค้าท่ีศนูย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค ซึง่ทําให้ AMARIN สามารถเพ่ิมจํานวนร้านในงานแฟร์ และตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป อตัรา
การเติบโตจะคงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 2.1 – 2.8 

โดยคาดว่าการเติบโตของส่วนงานธุรกิจอ่ืนจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่าย
 สิ่งพิมพ์จะลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 82.9 – 83.5 ในช่วงปี 2556 – 2558 เป็นสดัส่วนร้อยละ 78.6 ในอีก 5 ปี
 ข้างหน้า  

หน่วย : ล้านบาท ข้อมลูในอดีต ประมาณการปี 
2559 – 2564 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 9 เดือน ปี 2559 

รายได้รวม 2,064.5 1,881.5 1,866.8 1,073.2 1,705.0 – 1,798.3 
สว่นงานธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายส่ิงพิมพ์ 

1,717.1 1,570.8 1,547.6 951.6 1,364.2 – 1,413.3 

สว่นงานธุรกิจอ่ืน 347.3 310.7 319.2 121.7 318.2 – 384.9 
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 ต้นทุนการขาย 

 ต้นทนุขายต่อรายได้รวมค่อนข้างคงท่ีในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากบัร้อยละ 68.0 – 68.7 โดยผู้บริหาร
คาดการณ์วา่ต้นทนุขายจะเพ่ิมขึน้เล็กน้อยในปี 2559 และ AMARIN จะสามารถรักษาระดบัเดียวกนันีไ้ด้
ในปีตอ่ ๆ ไป ท่ีร้อยละ 69.4 – 69.7 

 ต้นทนุการขายของส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากบัร้อยละ 66.0 – 
73.2 ซึ่งผู้บริหารประมาณต้นทุนในปี 2559 อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกันกับปี 2558 ท่ีร้อยละ 73.6 และ
คาดการณ์ว่าต้นทุนในปี 2560 – 2564 จะเท่ากับร้อยละ 73.8 – 74.3 เน่ืองด้วยโรงพิมพ์มีการ 
ปรับสายการผลิตให้มีความเหมาะสม และเพ่ิมเทคนิคการผลิตเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้
สงูขึน้ ประกอบกบัมีการนําเข้าเคร่ืองพิมพ์ใหม่จํานวน 3 เคร่ืองในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ซึง่ทํางานได้
อย่างประณีตและมีประสิทธิภาพมากขึน้เป็น ส่งผลให้ต่อรองราคางานพิมพ์กับลกูค้าได้ในราคาที่สงูขึน้
ด้วย ทําให้ AMARIN สามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรขัน้ต้นไว้ได้ 

 ต้นทุนการขายของส่วนงานธุรกิจอ่ืนในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากับร้อยละ 47.2 – 81.3 โดยผู้บริหาร
คาดการณ์วา่จะอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างคงท่ีตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไปท่ีร้อยละ 49.4 – 52.6 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วย ผลตอบแทนพนักงานและผู้ บริหาร ค่าคอมมิชชั่น 
คา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายสํานกังาน และค่าเสื่อมราคา โดยในปี 2556 – 2558 ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 15.5 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 17.9 
ในปี 2558 ซึง่คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมจะเพ่ิมขึน้อีกในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 19.9 และจะคงอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 19.2 – 20.1 ในปี 2560 – 2564 

 ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 20.0 ตลอดปีประมาณการซึง่เป็นอตัราภาษีปกติของกรมสรรพากร 

 เงนิทุนหมุนเวียน 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณการเงินทนุหมนุเวียนโดยอ้างอิงจากข้อมลูการดําเนินงานอดีตประกอบกบั
การคาดการณ์ของผู้บริหาร ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านล่างนี ้

หน่วย : วนั ข้อมลูในอดีต ประมาณการ 
ปี 2559 – 2564  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 77.3 83.8 83.4 83.4 
ระยะเวลาเก็บสนิค้าคงเหลือ 72.4 85.0 79.4 79.4 
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 33.4 41.0 47.4 47.4 
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 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ บริหารคาดการณ์ว่าจะมี
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุจํานวน 30.2 ล้านบาทในปี 2559 และ 40.2 ล้านบาทต่อปีตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้น
ไป 

สมมตฐิานที่สาํคัญในการทาํประมาณการ ATV 

 รายได้รวม 

รายได้หลักของช่องรายการของบริษัทคือรายได้ค่าโฆษณา โดยประมาณการรายได้ค่าโฆษณาโดย
คํานวณผลคณูของ 

(1)  จํานวนนาทีโฆษณาเฉล่ียต่อชัว่โมงซึง่ไม่เกิน 10 นาทีอ้างอิงตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2)  จํานวนชัว่โมงท่ีผู้บริหารคาดการณ์ว่าสามารถขายนาทีโฆษณาได้ต่อวนั ซึ่งเท่ากบั 18 ชัว่โมง
ตอ่วนั 

(3)  จํานวนวนัในแตล่ะปี เป็นระยะเวลา 15 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกอากาศ 

(4)  อตัราท่ีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ซึง่อ้างอิงจากการประมาณการของ
ผู้บริหารโดยในปี 2559 จะมีอตัราท่ีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ที่สงูขึน้จากร้อยละ 26.7  
ในปี 2558 เป็นร้อยละ 60.0 ได้ ซึ่งเป็นผลอันเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับทีมงานขายท่ีมี
ประสบการณ์สงูในอตุสาหกรรมเข้ามาร่วมงานเม่ือต้นปี 2559 และ 

(5)  อัตราค่าโฆษณาต่อนาที ซึ่งอ้างอิงจากอัตราค่าโฆษณาในปัจจุบัน โดยพิจารณาร่วมกับ
ประมาณการอตัราค่าโฆษณาของผู้บริหาร แผนงานการขายโฆษณาของช่อง อตัราค่าโฆษณา
ของระบบแอนะล็อกในปัจจุบันและแผนการยุติออกอากาศในระบบแอนะล็อก กล่าวคือ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กสทช.”) ได้มีมติให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 และสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ช่อง 9 คืนคลื่นความถ่ีอนั
ส่งผลต่อการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายในปี 2561 ขณะท่ีสถานีโทรทศัน์สี
กองทัพบกช่อง 7 เป็นสัญญาร่วมดําเนินกิจการกับกองทัพบก ซึ่งเป็นผู้ ให้สัมปทานการ
ออกอากาศในระบบแอนะล็อกแก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แม้ว่าจะมีอายุสัญญา
สัมปทานถึงปี 2566 แต่เน่ืองจากกองทัพบกได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์  
ในระบบดิจิทัลอีกหน่ึงใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไขให้กองทัพบกต้องคืนสัมปทานในระบบ 
แอนะลอ็กภายในปี 2561 ซึง่จะส่งผลต่อการยติุการออกอากาศของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7 ในระบบแอนะล็อกด้วย จากการยุติการออกอากาศของช่องรายการโดยส่วนใหญ่  
ในระบบแอนะล็อกในปี 2561 จะส่งผลต่อผู้ ชมรายการโทรทัศน์ทั่วประเทศให้มีความ
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการรับชมจากระบบแอนะล็อกเข้าสู่ระบบทีวีดิจิทลัในปี 2562 ซึ่ง
ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่าจะทําให้จํานวนฐานผู้บริโภคของระบบดิจิทลัเพ่ิมสงูขึน้และการวดั
ความนิยมของผู้ ชมรายการโทรทัศน์จะมีความชัดเจนมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินค่า
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โฆษณาของส่ือโทรทัศน์ประเภทแอนะล็อกถูกโอนย้ายมาจัดสรรมายังทีวีดิจิทัลมากขึน้ในปี 
2562 และมีผลกระทบต่อเน่ืองในปี 2563 ซึง่สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะสิน้สดุอายุ
สญัญาสมัปทานในปี 2563  จากนัน้ อตัราการเติบโตของอตัราค่าโฆษณาจะเข้าสู่ภาวะสมดลุ
ด้วยอตัราการเติบโตคงท่ี ตัง้แตปี่ 2564 เป็นต้นไป  

 ข้อมลูในอดีต ประมาณการปี 2559 – 2572 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 - 2572 
อตัราท่ีคาดวา่จะขาย
นาทีโฆษณาได้ 
(Occupancy Rate) 

26.7% 60.0% 70.0% 75.0% 80.0% 80.0% 80.0% 

อตัราการเติบโตของ
อตัราคา่โฆษณา 

 (5.0%) 79.5% 50.0% 50.0% 33.3% 5.0% 

 
หน่วย : ล้านบาทตอ่ปี ข้อมลูในอดีต ประมาณการปี 2559 – 2572 

ปี 2557 ปี 2558  เดือน ปี 2559 
รายได้รวม 31.3 103.0 158.1 219.6 – 2,329.7 

 ต้นทุนการขาย 

 ต้นทนุขายส่วนใหญ่ของธุรกิจทีวีดิจิทลั ประกอบด้วย ต้นทนุค่าผลิตรายการ รวมถึง ค่าถ่ายทํารายการ 
ค่าลิขสิทธ์ิรายการ ค่านกัแสดงและผู้ ดําเนินรายการ เป็นต้น และต้นทุนคงท่ี ได้แก่ เงินเดือนฝ่ายผลิต
รายการ ค่าเช่าโครงขา่ย และต้นทนุค่าใบอนญุาตตดัจําหน่าย โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่าต้นทนุการขาย
ตอ่รายได้รวมจะเท่ากบัร้อยละ 67.2 – 76.2 เม่ือเข้าสูภ่าวะคงท่ีภายหลงัปี 2563 เป็นต้นไป 

 ต้นทนุค่าผลิตรายการ : ในการประมาณการอ้างอิงจากงบประมาณในการผลิตรายการท่ีผู้บริหารตัง้ไว้ใน
ปี 2559 จากนัน้ในปี 2560 – 2562 ประมาณการให้มีอตัราการเติบโตขึน้อีกร้อยละ 50.0 – 30.0 และ
เติบโตเท่ากบัร้อยละ 15.4 ในปี 2563 โดยต้นทนุค่าผลิตรายการประมาณการจากการวางแผนการผลิต
รายการของฝ่ายบริหาร ซึง่ผนัแปรตามจํานวนชัว่โมงท่ีออกอากาศและต้นทนุการผลิตรายการตามแต่ละ
ประเภทของรายการท่ีวางแผนการผลิต เพื่อสรรหาและพัฒนาเนือ้หารายการใหม่ ๆ ท่ีมีคุณภาพ 
และมีความหลากหลาย สามารถดึงดูดผู้ ชม และเพ่ิมความสามารถในการทํารายได้ค่าโฆษณาได้ 
จากนัน้  คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตคงท่ีท่ีร้อยละ 5.0 ต่อปี  ตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไปเงินเดือน 
และสวสัดิการฝ่ายผลิตรายการ ผู้บริหารคาดการณ์ว่าเงินเดือนและสวสัดิการฝ่ายผลิตรายการตัง้แต่ปี 
2559 เป็นต้นไป จะเติบโตในอตัราคงท่ีท่ีร้อยละ 5.0 โดยอ้างอิงจากนโยบายการขึน้เงินเดือน 

 คา่เชา่โครงขา่ย : อ้างอิงจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงท่ี ATV ได้มีการทําสญัญากบัผู้ ให้บริการโครงข่าย โดยใน
ปี 2559 ATV ได้ชําระเป็นรายเดือน เดือนละ 15.5 ล้านบาท และผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการ
เติบโตร้อยละ 3.0 ทกุ 3 ปี โดยเพ่ิมขึน้ครัง้แรกในปี 2560 

 ต้นทนุค่าใบอนญุาตตดัจําหน่าย : ตดัจําหน่ายเป็นเวลา 15 ปี ซึง่เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตท่ีได้รับ 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์รายปี เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายในการทําตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ค่าเช่าตามสญัญาเช่า และค่าเสื่อมราคา โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารต่อรายได้รวมจะเท่ากับร้อยละ 10.8 – 14.2 เม่ือเข้าสู่ภาวะคงที่ภายหลงัปี 2563 เป็นต้นไป 
โดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคิดรวมเป็นอตัราร้อยละ 4.0 จากรายได้ค่าโฆษณา แบ่งเป็นร้อยละ 2.0 
สําหรับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และอีกร้อยละ 2.0 เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 20.0 ตลอดปีประมาณการซึง่เป็นอตัราภาษีปกติของกรมสรรพากร 

 เงนิทุนหมุนเวียน 

 การประมาณการเงินทุนหมุนเวียนโดยอ้างอิงจากข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบันประกอบกับการ
คาดการณ์ของผู้บริหาร ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านล่างนี ้

หน่วย : วนั ข้อมลูในอดีต ประมาณการ 
ปี 2559 – 2572  ปี 2558 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 185.1 100.0 
ระยะเวลาเก็บสนิค้าคงเหลือ 14.2 14.2 
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 40.9 40.9 

 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

คา่ใช้จ่ายในการลงทนุประกอบด้วยการชําระคา่ใบอนญุาตและการลงทนุในการปรับปรุงสตดิูโอและซือ้อปุกรณ์
เพ่ิมเติม ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านลา่งนี ้
หน่วย : ล้านบาท ประมาณการปี 2559 – 2572 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 - 2572 
ชําระคา่ใบอนญุาต 548.9 548.9 387.3 387.3 - 
ปรับปรุงสตดูิโอและซือ้อปุกรณ์ 32.9 45.0 45.0 45.0 0.0 – 45.0 
รวม 581.8 593.9 432.3 432.3 0.0 – 45.0 
 
อัตราคดิลด (Discount Rate) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้ต้นทนุทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital หรือ WACC) เป็น
อตัราคิดลด โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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โดยท่ี   

��  = ต้นทนุทางการเงิน หรืออตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น โดยอ้างอิงจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

��  = ต้นทนุทางการเงินของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมถวัเฉล่ียของแตล่ะ
บริษัทในเครือ 

� = อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลซึง่เทา่กบั 20.00% 

�
�  = อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ อ้างอิงจากหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเป้าหมายของแตล่ะบริษัทในเครือ 

อย่างไรก็ตามในการคํานวณหาต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั �����) จําเป็นต้องคํานวณหาคา่ ��  
ซึง่คํานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี ้

 
�� �� �� � ����������� � ��� 

โดยที ่   

�� = อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง โดยสําหรับ AMARIN ซึง่เป็นบริษัทในเครือท่ีประกอบธรุกิจท่ีมีความ
ตอ่เน่ือง อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุปี ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เทา่กบั 3.16% 
และสําหรับ ATV ท่ีปรึกษาทางการเงินอ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุปี ซึง่เทา่กบัอายขุอง
ใบอนญุาตคงเหลือ ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เทา่กบั 2.91% 

�������� = คา่สมัประสิทธ์ิความแปรปรวนสําหรับบริษัทท่ีมีเงินทนุประกอบด้วยเงินกู้และเงินทนุผู้ ถือหุ้น หรือ Levered Beta ซึง่
ท่ีปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจาก Levered Beta ย้อนหลงั  ปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯเทียบเคียง
ในอตุสาหกรรมท่ีบริษัทในเครือดําเนินธรุกิจอยู ่

 
จากนัน้ จะทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโ้ดยการนําโครงสร้างเงินทนุของบริษัทเทียบเคียงออกตามสมการ: 

���������� � ��������
1 � �1 � �����บริษัทเทียบเคียง

� 

 
จะได้คา่ Unlevered Beta ของบริษัทเทียบเคียง และนําโครงสร้างเงินทนุเปา้หมายของบริษัทในเครือเข้าไปแทนตาม
สมการ: 

�������� � �����������1 � �1 � �� ���บริษัทในเครือ
�� 

����������  = คา่สมัประสิทธ์ิความแปรปรวนสําหรับองค์กรท่ีมีเงินทนุทัง้หมดมาจากผู้ ถือหุ้น หรือ Unlevered Beta เทา่กบั
คา่เฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของ Unlevered Beta ของบริษัทเทียงเคียงในธรุกิจเดียวกนักบับริษัทในเครือ 
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 = อตัราผลตอบแทนสว่นท่ีเกินจากอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Market Risk Premium) ซึง่ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอ้างองิจากนโยบายของฝ่ายวิจยัหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต เทา่กบั 8.50% 

 = ต้นทนุทางการเงิน หรืออตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น โดยอ้างอิงจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ตารางตอ่ไปนีส้รุปข้อมลูบริษัทเทียบเคียงในอตุสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่เพ่ือนําคา่เฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของ 
 ไปคํานวณหาค่า  และ   ของบริษัทในเครือแต่ละบริษัทต่อไป 

บริษัทเทียบเคียง 

อตัราสว่นหนีส้ิน
ท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ตอ่ทนุ 
(D/E) 

คา่สมัประสิทธ์ิ
ความแปรปรวนที่

มีเงินกู้ 
(Levered Beta) 

คา่สมัประสิทธ์ิ
ความแปรปรวนท่ี

ไม่มีเงินกู้ 
(Unlevered Beta) 

ธุรกิจสํานกัพิมพ์และสิ่งพิมพ์ : เทียบเคียงกบั AMARIN  
EPCO บริษัทโรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 0.52 1.05 0.74 
POST บริษัท โพสต์ พบัลิชชิง จํากดั (มหาชน) 0.64 0.23 0.15 
SE-ED บริษัท ซเีอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 0.27 0.50 0.41 
TH บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) - 1.31 1.31 
MATI บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) - 0.42 0.42 
NMG บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดียกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.30 0.69 0.56 
SPORT บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคทจํากดั (มหาชน) 2.08 1.15 0.43 
ค่าเฉล่ีย   0.57 
ค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก   0.54 
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บริษัทเทียบเคียง 

อตัราสว่นหนีส้ิน
ท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ตอ่ทนุ 
(D/E) 

คา่สมัประสิทธ์ิ
ความแปรปรวนที่

มีเงินกู้ 
(Levered Beta) 

คา่สมัประสิทธ์ิ
ความแปรปรวนท่ี

ไม่มีเงินกู้ 
(Unlevered Beta) 

ธุรกิจสื่อโทรทศัน์รวมถึงทีวีดิจิทลั : เทียบเคียงกบั ATV 

BEC บริษัทบีอีซ ีเวิลด์ จํากดั (มหาชน) 0.12 1.01 0.92 
WORK บริษัท เวิร์คพอยท์เอน็เทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 0.06 1.09 1.04 
RS บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 0.14 1.17 1.05 
MONO บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 0.28 1.29 1.05 
GRAMMY บริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมม่ีจํากดั (มหาชน) 0.32 0.69 0.55 
MCOT บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 0.01 1.04 1.03 
NMG บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดียกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.30 0.69 0.56 
NBC บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) - 0.84 0.84 
ค่าเฉล่ีย   0.88 
ค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก   0.92 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินได้คํานวณต้นทนุทางการเงิน หรืออตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น โดยอ้างอิงจาก Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ปัจจยัที่ใช้ในการคํานวณ AMARIN ATV 

 3.16% 2.91% 

 8.50% 8.50% 

 0.62 3.13 

 8.46% 29.52% 
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จากนัน้ นําค่า  ท่ีคํานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ไปคํานวณหา  โดยมี
รายละเอียดการคํานวณดงัแสดงในตารางด้านล่าง 

 
ปัจจยัที่ใช้ในการคํานวณ AMARIN ATV 

 4.70% 4.25% 

 20.00% 20.00% 

 0.19 3.00 

 7.70% 9.93% 
 
สรุปประมาณการกระแสเงนิสดของกจิการของบริษัทในเครือ และการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุ้น AMARIN 

 
ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ (FCFF) ของบริษัทจากสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี ้
หน่วย : ล้านบาท AMARIN ATV 
กระแสเงินสดของกิจการ  
(Free Cash Flow to Firm หรือ FCFF) 

216.9 – 244.7 (923.6) – 526.5 

 
การประเมินมลูคา่ยติุธรรมของหุ้น AMARIN ด้วยวิธี DCF ปรับปรุงด้วยมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ
สามารถสรุปได้ดงันี ้
ประเมินมลูค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

AMARIN ATV รายการปรับปรุง / 
ABOOK KADOKAWA 

มลูค่ากิจการ (Enterprise Value) 2,897.3 67.9   
ลบ: หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (500.0) (1,851.6)   
บวก: เงินสด 195.1 39.4   
มลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) 2,592.4 (1,744.2) 115.4 30.0 
สดัสว่นการถือหุ้นโดย AMARIN 100.0% 100.0% 19.0% 46.0% 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นของ AMARIN 2,592.4 (1,744.2) 21.9 13.8 
จํานวนหุ้นท่ีออกชําระแล้วทัง้หมดของ AMARIN (ล้านหุ้น) 220.0 220.0 220.0 220.0 
มูลค่าหุ้นของ AMARIN(บาทต่อหุ้น) 11.78 (7.93) 0.10 0.06 
รวมมูลค่าหุ้นของ AMARIN (บาทต่อหุ้น) 4.02 
หมายเหต ุ/: รายการปรับปรุงได้แก่ มลูคา่เงินลงทนุในบริษัทในเครือ คือ ABOOK และ KADOKAWA 
 
ทัง้นี ้การประเมินมลูค่ายุติธรรมโดยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ (DCF) ข้างต้น ได้พิจารณาถึงการใช้ท่ีดิน
ทัง้หมดของบริษัทฯ รวมถึงท่ีดินรอการพฒันาในการดําเนินธุรกิจเพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดของกิจการ เน่ืองจากใน
ปัจจบุนัผู้บริหารไม่มีนโยบายท่ีจะขายท่ีดินรอการพฒันาของบริษัทฯ และคาดวา่จะใช้ประโยชน์ในอนาคต 
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เน่ืองจากผลการประเมินมลูค่ากิจการนัน้ขึน้อยู่กบัสมมติฐานท่ีสําคญัหลายประการ ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงได้จดัทําการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีต่อมลูค่า
ยติุธรรมของหุ้นของ AMARIN โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ปัจจยัท่ีเปลี่ยนแปลง ช่วงเปลีย่นแปลง มลูค่าหุ้นของ AMARIN 

(บาทตอ่หุ้น) 
อตัราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) + 1.0% 4.02 – 5.44 
ต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ีย (WACC) +/- 1.0% 2.09 – 6.43 
อตัราท่ีคาดวา่จะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) 
ในปี 2562 เป็นต้นไป 

+/- 5.0% 1.89 – 6.12 

อตัราการเติบโตของอตัราค่าโฆษณาในปี 2560 +/- 10.0% 1.89 – 6.13 
 

จากตารางข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่ายติุธรรมของหุ้น AMARIN ด้วยวิธี DCF 
และ Sum of the Part มีช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น AMARIN เท่ากบั 1.89 – 6.43 บาทตอ่หุ้น 

1.3  การกาํหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน  ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ครัง้ท่ี 1/2560 คือระหว่างวนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะเท่ากบั 7.47 บาท ซึง่การคํานวณราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักต่อหุ้น คํานวณจากผลรวมของมูลค่าการซือ้ขายรวม 7 วันทําการ หารด้วยปริมาณ 
การซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัทําการ ซึง่เป็นช่วงเวลาการซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวม
ของมูลค่าการซือ้ขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุ้ นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซือ้ขายของหุ้ น
ทัง้หมดรายวนั ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯท่ีปรากฏใน SETSMART (www .setsmart .com) ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

 เน่ืองด้วย บริษัทฯ ประสบภาวะผลประกอบการขาดทนุจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา
ตามที่ปรากฏในสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามตารางด้านล่างซึง่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
และความเพียงพอของกระแสเงินสดท่ีใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นท่ี
จะต้องใช้เงินท่ีจะได้รับจากการเพ่ิมทุนในครัง้นี  ้เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัลท่ีอยู่ในช่วงของ 
การเร่ิมต้นธุรกิจซึง่มีต้นทนุการดําเนินการท่ีสงูโดยใช้สําหรับการจ่ายชําระค่าใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
การให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั (“ใบอนุญาตดจิิทัลทีวี”) การชําระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน 
การจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การผลิต
รายการโทรทศัน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพ่ิมทนุนีภ้ายในต้นปี 2560 
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 ข้อมลูตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 – งวด 9 เดือน ปี 2559 

 9 เดือน ณ 30 กนัยายน 
2559 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

รายได้รวม 1,249.09 2,003.86 1,913.97 2,088.63 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 1,707.60 2,449.44 2,026.78 1,731.37 
กําไรขาดทนุสทุธิ (468.93) (417.15) (89.70) 285.08 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ (468.93) (416.41) (91.46) 285.08 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 925.67 1,394.60 1,965.00 2,058.69 

 ทัง้นี ้จากสภาพเศรษฐกิจท่ีอยู่ในภาวะซบเซา และอตุสาหกรรมทีวีดิจิทัลอยู่ในภาวะท่ีถดถอย และจากข้อมูล
ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึง่มีผลประกอบการขาดทนุในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมาตาม
ตารางผลการดําเ นินงานข้างต้น  โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนที่  4.32 เท่า  ตามข้อมูล 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนในระดบัสูง  
อาจสง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะมีสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุในระดบัสงูเกินกว่าที่กําหนดในสญัญากู้ยืมเงิน บริษัทฯ 
จึงต้องใช้ความพยายามในการรักษาสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินรวมถึง
การหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ในการหาแหล่งเงินทุนโดย 
การกู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มิได้อยู่ในสถานะที่จะกระทําได้ เน่ืองจากอตัราสว่นหนีสิ้นต่อ
ทนุที่มีแนวโน้มท่ีจะสงูเกินกว่าข้อกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดจากโอกาสที่บริษัทฯ จะมีสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนในระดบัสงูเกิน
กว่าท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้ ยืมและเพ่ือให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง 
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้จึงเป็นวิธีการระดมทุนท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทนุได้ตามวงเงินท่ีบริษัทฯ ต้องการและได้ภายในกําหนดเวลาของบริษัทฯ 
ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ไม่ติดภาระเง่ือนไขข้อจํากัดของสัดส่วน
หนีส้ินตอ่ทนุกบัสถาบนัการเงิน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัในครัง้นี ้
เพ่ือการร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทนุและ มีความเช่ียวชาญ
ในการดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลายอตุสาหกรรม รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีกับกลุ่มธุรกิจท่ี
หลากหลายจะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินทนุตามจํานวนท่ีต้องการเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ และยงัช่วยเสริมสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมทัง้สถาบนัการเงินได้ อีก
ทัง้ ผู้ ซือ้มีศกัยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนท่ีชดัเจน เข้าใจนโยบายและวิสยัทศัน์การดําเนินงานของ
บริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทนุของบริษัทฯ ได้ 

 ทัง้นี ้จากสภาพเศรษฐกิจท่ีอยู่ในภาวะซบเซา และอตุสาหกรรมทีวีดิจิทัลอยู่ในภาวะท่ีถดถอย และจากข้อมูล
ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึง่มีผลประกอบการขาดทนุในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาตาม
ตารางผลการดําเนินงานข้างต้น โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุที่ 4.32 เท่า ตามข้อมลูงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่มีสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุในระดบัสงู อาจส่งผลให้บริษัทฯ 
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มีโอกาสท่ีจะมีสัดส่วนหนีส้ินต่อทุนในระดับสูงเกินกว่าท่ีกําหนดในสัญญากู้ ยืมเงิน บริษัทฯ จึงต้องใช้ 
ความพยายามในการรักษาสัดส่วนหนีส้ินต่อทุนเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญากู้ ยืมเงินรวมถึงการหา
แหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ในการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ ยืม
เงินกบัสถาบนัการเงิน ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มิได้อยู่ในสถานะท่ีจะกระทําได้ เน่ืองจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ีมี
แนวโน้มท่ีจะสงูเกินกว่าข้อกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ในการนี ้เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีจะ
เกิดจากโอกาสที่บริษัทฯ จะมีสัดส่วนหนีส้ินต่อทุนในระดับสูงเกินกว่าที่กําหนดในสัญญาเงินกู้ ยืมและเพื่อให้
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในครัง้นี ้จงึเป็นวิธีการระดมทนุท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทนุได้ตาม
วงเงินท่ีบริษัทฯ ต้องการและได้ภายในกําหนดเวลาของบริษัทฯ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต นอกจากนี  ้การเพ่ิมทุนโดยวิธีการอ่ืนอาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ทันตาม
แผนการใช้เงินและ/หรือไม่ได้จํานวนเงินทุนครบตามท่ีต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public 
Offering) มีขัน้ตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการซึ่งจะทําให้บริษัทระดมทนุได้ช้าและอาจไม่ทนัต่อ
ความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และในส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะมีข้อจํากัดเก่ียวกับความไม่แน่นอนของจํานวนเงินทุนท่ีจะได้รับ 
เน่ืองจากบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ หรือผู้ ถือ
หุ้ นเดิมอาจจะไม่มีความสนใจการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานท่ีไม่ดีเท่าท่ีควรจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา อีกทัง้ การเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้ป็นการเพ่ิมทุนในสดัส่วนท่ี
ค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจํานวน ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ระดมทนุได้ตามจํานวนท่ีต้องการ 

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนําเงินที่ได้จะรับจากการเพิ่มทุนไปใช้ใน
โครงการ 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้ไปลงทุน
เพ่ิมเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลั ช่อง 34 ภายใต้ช่ือช่อง “อมรินทร์ทีวี เอชดี”  ซึ่งปัจจบุนัดําเนินโครงการอยู่ภายใต้
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จํากัด (“อมรินทร์ เทเลวิช่ัน หรือ ATV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน โดยเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 อมรินทร์ เทเลวิชัน่ เป็นผู้ชนะการประมลู
ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ด้วยมูลค่าราคาประมูลทัง้สิน้ 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ระยะเวลา  
15 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน2572 และเข้าทําสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์
ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง กับสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพับก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 
ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571 (“ค่าบริการโครงข่ายทวีีดจิทิลั”) โดยบริษัทฯ จะนําเงินท่ีจะได้รับจากการเพ่ิมทนุ
ไปใช้ ดงัต่อไปนี ้
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2.2.1 การจา่ยชําระคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี 

 อมรินทร์ เทเลวิชัน่มีภาระผกูพนัในการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลัทีวี ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ดงันี ้

 

ปัจจบุนั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ได้จ่ายชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลัทีวีแล้ว ตัง้แต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3 รวม
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลัทีวีท่ีจา่ยแล้วทัง้สิน้ 2,083,000,000 บาท คงเหลือคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลั
ทีวีท่ียังไม่ได้จ่าย ในงวดท่ี 4 ถึงงวดท่ี 6 รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิทัลทีวีท่ียังไม่ได้จ่ายทัง้สิน้ 
1,237,000,000 บาท ซึ่งจากสญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ สามารถใช้เงินกู้ ยืมในการชําระ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตได้ส่วนหนึ่ง และบริษัทฯ จะต้องร่วมชําระค่าใบอนญุาตในทกุงวดด้วยอีกส่วนหนึ่ง โดย
ในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลังวดท่ี 4 จํานวน 513,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่จะ
ครบกําหนดการชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ จะใช้เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุในครัง้นีจํ้านวน
ประมาณ 150 ล้านบาท ในการจ่ายชําระค่าใบอนญุาตและภาษีท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นส่วนของบริษัทฯ และในการ
จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิทลังวดท่ี 5 และ 6 บริษัทฯ จะใช้เงินจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ จํานวนงวดละประมาณ 40 ล้านบาท เพ่ือชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตท่ีเป็นส่วนของ
บริษัทฯ และภาษีท่ีเก่ียวข้องทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะชําระโดยใช้เงินกู้ ยืมจาก
สญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินตามรายละเอียดท่ีกลา่วข้างต้น 

งวดที่ ระยะเวลาในการชําระ
ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต* 

ส่วนของราคาขัน้ตํ่า ส่วนที่ เกินราคาขัน้ตํ่า รวม
ค่าธรรมเนียม ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ 

1 ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสอืแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล 50% 755,000,000  10% 181,000,000  936,000,000  

2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลา 1 ปีที่ได้รับใบอนุญาต 30% 453,000,000  10% 181,000,000  634,000,000  

3 ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลา 2 ปีที่ได้รับใบอนุญาต 10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับใบอนุญาต 10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

5 ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลา 4 ปีที่ได้รับใบอนุญาต - - 20% 362,000,000  362,000,000  

6 ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลา 5 ปีที่ได้รับใบอนุญาต - - 20% 362,000,000  362,000,000  

 
รวมค่าธรรมเนียม 100% 1,510,000,000  100% 1,810,000,000  3,320,000,000  
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ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม 2559 หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสัง่ของหวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ี 76/2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ประกาศลงพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
(“ประกาศ คสช.”) อนัเน่ืองมาจากการประกอบกิจการทีวีดิจิทลัมีการแข่งขนัในรูปแบบท่ีหลากหลาย ประกอบ
กับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการท่ีสุจริตทําให้ไม่อาจชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ภายในกําหนด โดยมีคําสั่งให้ผู้ ประกอบการทีวีดิจิทัลท่ีไม่สามารถชําระ
ค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีเหลือตัง้แต่งวดที่สี่เป็นต้นไป ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช. เพ่ือแยกผ่อนชําระชําระ
คา่ธรรมเนียมจาก 3 งวดท่ีเหลือ (งวดท่ี 4 – งวดท่ี 6) ภายใน 3 ปี เป็น 6 งวดภายใน 6 ปี โดยมีดอกเบีย้ในอตัรา
เท่ากับอตัราดอกเบีย้นโยบายตามท่ีคณะกรรมการนโยยายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัไม่ได้ตดัสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินการเก่ียวกบัประกาศ คสช. เน่ืองจาก กสทช. 
ยงัมิได้ออกแนวทางปฏิบติัเพือ่รองรับการดําเนินการตามประกาศ คสช. ดงักลา่ว  

2.2.2 การจา่ยคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้รวมทัง้กบัสถาบนัการเงินท่ีจะต้องจ่ายคืนเงินกู้ ยืม ซึง่ตามท่ีปรากฏในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจํานวน 3,994.96 ล้าน
บาท เป็นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้รวมจํานวน 2,303.64 ล้านบาท แบ่งเป็นหนีส้ินระยะยาว 1,248 ล้านบาท และ
เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ รวมทัง้เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระหนีภ้ายใน 1 ปีจํานวน 1,055.64ล้านบาท 
บริษัทฯ คาดว่าจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุในครัง้นีจํ้านวนประมาณ 300 ล้านบาท ไปชําระเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระหนีภ้ายในปี 2560 และชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้บางส่วนในปี 2560 
สําหรับเงินกู้ยืมระยะสัน้สว่นท่ีเหลือ บริษัทฯ จะยงัคงใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ตอ่เน่ืองไปในอนาคต  

อย่างไรก็ดี ในการชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินในส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะใช้เงินท่ีจะได้รับจากการ
ดําเนินงานในอนาคต แต่หากบริษัทฯ มีเงินไม่เพียงพอในการดําเนินการดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ อาจพิจารณา
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หรือบคุคลในวงจํากดั 
เพ่ือให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชําระคืนเงินกู้จากสถาบนัการเงินต่อไป 

2.2.3 ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้จํานวนประมาณ 400 ล้านบาท ใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จํากดั โดยใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการ
จ่ายชําระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน และค่าผลิตรายการ เป็นต้น อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ ประสบ
ภาวะผลขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
บริษัทฯ โดยอมรินทร์ เทเลวิชั่น จะต้องชําระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั เป็นรายเดือน เดือนละ 14,160,000 
บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) และใช้เป็นต้นทนุสําหรับผลิตรายการ เพ่ือสรรหาและพฒันาเนือ้หารายการใหม่ ๆ 
ท่ีมีคณุภาพและมีความหลากหลายสามารถดงึดดูผู้ชม และเพ่ิมความสามารถในการทํารายได้ค่าโฆษณาได้ 
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุน 

 จาํนวนเงนิที่ใช้ 
โดยประมาณ(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ 
โดยประมาณ 

1. คา่ใบอนญุาตงวดท่ี 4 ในจํานวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกู้ ยืมตามสญัญาเงินกู้ 150 ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 

2560 

2. ชําระคืนเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน 300 ภายในปี 2560 

3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิต
รายการ เป็นต้น 

400 ภายในปี 2560 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจปรับเปล่ียนแผนการชําระค่าใบอนญุาตงวดท่ี 4 ภายหลงัจากท่ี กสทช. ได้ออกแนวทางปฏิบติัเพ่ือ
รองรับการดําเนินการตามประกาศ คสช. รวมทัง้อาจปรับเปลี่ยนแผนการชําระคืนเงินกู้ ยืม และจํานวนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินการ ตามความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ เช่ือว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงในกรณีที่เงินท่ีได้รับจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ไม่เพียงพอต่อการลงทนุเพ่ิมเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลัตลอดช่วงอายใุบอนญุาตทีวี
ดิจิทลั บริษัทฯ อาจต้องดําเนินการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทนุต่าง ๆ ในอนาคตตามความเหมาะสมของ
สภาพการณ์ อาทิเช่น เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน การเพ่ิมทุนให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม การเพ่ิมทุนให้กับบุคคล
เฉพาะเจาะจง เป็นต้น 

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถดาํเนินการ
โครงการได้สาํเร็จและความเส่ียงจากการดาํเนินการโครงการ 

จากการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญและเป็นผู้ประกอบในธุรกิจสื่อและส่ิงพิมพ์ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา
กว่า 40 ปี ซึง่บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการเข้าสู่ธุรกิจดิจิทลัทีวีของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ร่วมกัน (Synergy) กับธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ให้ครบวงจรมากย่ิงขึน้ โดยธุรกิจดิจิทัลทีวีจะสามารถสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการค้าให้บริษัทฯ ที่สามารถเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใช้สื่อโฆษณาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดีขึน้ ตลอดจนสามารถกําหนดกลยุทธ์การขาย
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ในอนาคต เน่ืองจากบริษัทฯ มีแบรนด์และภาพลกัษณ์ท่ี
มีคณุภาพ และเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิบทความ หนงัสือ และคลงัภาพจํานวนมาก ท่ีพร้อมจะนํามาผลิตเป็นสื่อใน
รูปแบบต่างๆ ณ ปัจจบุนั ช่องรายการของบริษัทฯ ได้รับการปรับอนัดบัความนิยม (Rating) ขึน้มาอยู่ในอนัดบั
ช่องรายการท่ีได้รับความนิยม 10 อนัดบัแรก (Top 10) ได้ภายในปี 2559  

นอกจากนี ้เงินทุนท่ีได้จากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในครัง้นี ้จะทําให้
บริษัทฯ สามารถใช้เป็นเงินทนุในผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพได้หลากหลายมากขึน้ ซึง่คาดว่าจะทําให้ช่อง
รายการได้รับความนิยมเพ่ิมสงูขึน้ และสามารถเพ่ิมอนัดบัความนิยม (Rating) จะทําให้บริษัทฯ มีศกัยภาพใน
การสร้างรายได้จากคา่โฆษณา และผู้สนบัสนนุได้ดีย่ิงขึน้ 
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อย่างไรก็ตาม หากการระดมทนุในครัง้นีไ้ม่ประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ ต้องจดัหาแหล่งเงินทนุใหม่ ซึง่หากบริษัทฯ 
ไม่สามารถดําเนินการได้ทนัตามเวลาท่ีต้องใช้เงิน หรือไม่ครบตามจํานวน อาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ของบริษัทฯ ด้วยข้อจํากัดด้านหนีส้ินต่อทนุของบริษัทในปัจจุบนัท่ีอยู่ในอตัราส่วนท่ีสงู และอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถท่ีบริษัทฯจะดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัได้อย่างต่อเน่ือง และส่งผลต่อฐานะการเงิน มลูค่าส่วนของผู้ ถือ
หุ้นตลอดจนผลกําไร(ขาดทนุ)สะสมของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 

2.4  งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้
โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ  

 ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทนุท่ีจะต้องใช้สําหรับการดําเนินธุรกิจทีวี
ดิจิทลัต่อไปจนครบระยะเวลาใบอนญุาตดิจิทลัทีวีในปี 2572 จํานวนประมาณ 1,730 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย
เงินลงทนุในใบอนญุาตดิจิทลัทีวี และคา่ใช้จ่ายในอปุกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจตลอดอายใุบอนญุาตดิจิทลัทีวี 
โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากการเพ่ิมทุนในครัง้นีแ้ละวงเงินท่ีได้รับอนุมติัจากสถาบนัการเงินแล้ว อย่างไรก็
ตาม สําหรับเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ คาดว่าจะใช้กระแสเงินสดภายใน ประกอบกบัเงินท่ีได้
จากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในครัง้นี ้ตลอดจนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ
และใช้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองต่อไปใน
อนาคต 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจาํกัด 

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ข้างต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

3.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

=  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย     
                      ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=  7.47 – 5.94 
 7.47  

= ร้อยละ 20.48 (การลดลงของราคาหุ้นจะปรับตวัลดลงร้อยละ 20.48 ของราคาเดิม) 

3.2  การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

=           จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้*  
 จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี*้ 

=         200,000,000  
 219,999,865 + 200,000,000  

= ร้อยละ 47.62 (การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นจะลดลงร้อยละ 47.62) 
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3.3 การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earning per Shares) 

=  Earning per Shares ก่อนเสนอขาย - Earning per Shares หลงัเสนอขาย 
Earning per Shares ก่อนเสนอขาย 

โดย  Earning per Shares ก่อนเสนอขาย = (-507,077,462.55) / 219,999,865 
 Earning per Shares หลงัเสนอขาย = (-507,077,462.55) / 419,999,865 
 

=         (-2.3049) – (-1.2073)  
 (-2.3049) 
= ร้อยละ 47.62 

ภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกําไรต่อ
หุ้น (Earning per Shares) เน่ืองจากมลูค่าการขาดทนุต่อหุ้น (Earning per Shares) หลงัเสนอขายมีมลูค่า
ขาดทนุต่อหุ้น (Earning per Shares) ลดลง จากมลูค่าขาดทนุตอ่หุ้นของบริษัทฯ ก่อนเสนอขาย 

 ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ ซือ้กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ให้ประโยชน์ต่อ 
ผู้ ถือหุ้ นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากปัจจุบันสภาพ
เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะท่ีซบเซาและอตุสาหกรรมทีวีดิจิทลัอยู่ในสภาวะท่ีถดถอยและจากฐานะการเงินและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งประสบภาวะขาดทุนในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมาตามตารางแสดงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ข้างต้น โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ี 4.32 เท่า ตามข้อมลูงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่มีสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุในระดบัสงู อาจส่งผลให้บริษัทฯ 
มีโอกาสท่ีจะมีสัดส่วนหนีส้ินต่อทุนในระดับสูงเกินกว่าท่ีกําหนดในสัญญากู้ ยืมเงิน บริษัทฯ จึงต้องใช้ 
ความพยายามในการรักษาสัดส่วนหนีส้ินต่อทุนเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญากู้ ยืมเงินรวมถึงการหา
แหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ในการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ ยืม
เงินกบัสถาบนัการเงิน ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มิได้อยู่ในสถานะท่ีจะกระทําได้ เน่ืองจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ีมี
แนวโน้มท่ีจะสงูเกินกวา่ข้อกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินกบัธนาคาร 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดจากโอกาสที่บริษัทฯ จะมีสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนในระดบัสงูเกิน
กว่าท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินและเพ่ือให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง 
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้จึงเป็นวิธีการระดมทุนท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทนุได้ตามวงเงินท่ีบริษัทฯ ต้องการและได้ภายในกําหนดเวลาของบริษัทฯ 
ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้ใน
การลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัลท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจการจ่ายชําระค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวีการจ่าย
ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั การจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและการผลิตรายการทีวีท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้
ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตแล้ว จํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทนุใน
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ครัง้นีจ้ะช่วยเสริมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
รายได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต เว้นแต่ หากภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวการณ์ในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจทีวีดิจิทลัซึง่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีนอกเหนือความสามารถในการควบคมุของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผนั
ผวนอย่างมีนัยสําคัญ อันเป็นเหตุให้การประมาณการกระแสเงินสดรับของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ 
คาดการณ์ไว้ ตลอดจนบริษัทฯ จะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทนุและมี
ความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลายอตุสาหกรรมรวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดี
จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจํานวนที่ต้องการและยงัช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจได้ และจากการ
ท่ีบริษัทฯ จะมีผู้ ซือ้เข้ามาร่วมลงทุนและเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ นัน้จะเป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีของผู้ซือ้จะช่วยสร้างเสริมความสามารถ
ในการแขง่ขนัให้กบัธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอ
อนุมัตกิารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

4.1 ที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้
ซือ้ 

ท่ีมาของการกําหนดราคาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในครัง้นี ้ท่ีราคา 4.25 
บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเกิดจากการเจรจาและตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ซือ้ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มี
ความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดนี ้อยู่ในช่วงราคามูลค่า
ยติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยมลูค่ายติุธรรมของราคาหุ้นของบริษัทฯ 
อยู่ในช่วงราคาท่ี  1.89 ถึง 6.43 บาทต่อหุ้นตามการประเมินราคาด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted 
Cash Flow หรือ DCF) และมีมลูค่ายติุธรรมท่ีเป็นราคาฐานท่ี  4.02 บาทต่อหุ้น ซึง่การจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้ น เป็นราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาฐานของมูลค่า
ยติุธรรมข้างต้น 

สําหรับการกําหนดราคาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นีท่ี้ราคา 4.25 
บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคาเสนอขายที่
มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักล่าว  หรือคิดเป็นส่วนลดท่ีร้อยละ 43.11 ทัง้นี ้ราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ย้อนหลงั 7 วนัทํา
การติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 คือระหว่างวนัท่ี 
15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 7.47 บาท โดยการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักต่อหุ้น 
คํานวณจากผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายรวม 7 วนัทําการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัทําการ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาการซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายรวม คํานวณ
จากผลคณูของราคาหุ้นถวัเฉล่ียรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัทฯท่ีปรากฏใน SETSMART (www .setsmart .com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ว่าไม่ควรนําวิธี
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เปรียบเทียบราคาตลาด (Historical trading price) มาใช้ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เน่ืองจากข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสภาพคล่องในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ซึง่มีอตัราการหมนุเวียนการซือ้ขายต่อวนั (Turnover Ratio per day) ทัง้ด้านปริมาณการซือ้ขายหุ้น และมลูค่า
การซือ้ขายหุ้น ท่ีมีสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ (AMARIN) ท่ีตํ่ากว่าอตุสาหกรรมอย่างมีนยัสําคญั 
ทําให้ราคาตลาดของหุ้น AMARIN ไม่สะท้อนมลูค่ายุติธรรม กล่าวคืออตัราการหมนุเวียนของปริมาณการซือ้
ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.01 เปรียบเทียบกบัอตัราการ
หมนุเวียนของปริมาณการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ท่ี
ร้อยละ 0.49 และของกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่มอตุสาหกรรมส่ือและสิ่งพิมพ์ 
(MEDIA sector) ซึง่เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.51และร้อยละ 0.38 ตามลําดบั สําหรับอตัรา
การหมนุเวียนของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 
0.01 เปรียบเทียบกบัอตัราการหมนุเวียนของมลูคา่การซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ท่ีร้อยละ 0.37 และของกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่ม
อตุสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึง่เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.30 และร้อยละ 
0.26 ตามลําดบั ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าการกําหนดราคาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในราคาหุ้นละ 4.25 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสมตามเหตผุลข้างต้น และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ จะสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้ในวงเงินท่ีต้องการภายในเวลาท่ี
จํากดั และทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ืองในอนาคต ไม่ติดภาระเง่ือนไขข้อจํากดัของสดัส่วน
หนีส้ินตอ่ทนุกบัสถาบนัการเงิน  

นอกจากนี ้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท ถือเป็น
วิธีการระดมทุนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ 
บริษัทฯ ในปัจจบุนั เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัหาแหล่งเงินทนุจากจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ่งน่าจะ
ไม่มีเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ  เมื่อพิจารณาจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนที่ 4.32 เท่า (ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559)  

นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะใช้เงินทนุเพ่ือการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น การเพ่ิมทนุโดยวิธีการ
อ่ืนอาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทนุได้ทนัตามแผนการใช้เงินล่าช้าและ/หรือไม่ได้จํานวนเงินทนุครบตามท่ี
ต้องการซึง่จะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่าการ
ระดมทนุโดยการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ถือเป็นวิธีการระดมทนุท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขัน้ตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ใน
ระยะเวลาอนัสัน้และได้จํานวนเงินทนุตามท่ีต้องการ อีกทัง้ ผู้ซือ้ซึ่งเป็นท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในด้านเงิน
ลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดําเนินงานของบริษัทฯ  และสามารถตอบสนองต่อแผนการ
ระดมทนุของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความเห็นว่า การหาเงินทนุโดยการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน
มีข้อจํากัดจากสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง และจํานวนเงินท่ีต้องใช้เพ่ือดําเนินธุรกิจมีจํานวน
ค่อนข้างสูง ในขณะท่ีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนและใช้
ระยะเวลานานซึง่จะทําให้บริษัทระดมทนุได้ล่าช้า และในส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
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ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะมีข้อจํากดัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของจํานวนเงินทนุท่ี
จะได้รับ เน่ืองจากบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
หรือผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่มีความสนใจการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ มีผล
การดําเนินงานท่ีไม่ดีเท่าท่ีควรจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา อีกทัง้ การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทนุในสดัส่วน
ท่ีค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจํานวน ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ระดมทนุได้ตามจํานวนท่ีต้องการ 

4.2 เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ซือ้ 

จากการท่ีบริษัทฯ ประสบสภาวะผลประกอบการขาดทนุจากการดําเนินงานในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทฯ 
มีผลขาดทนุสทุธิ (91.46) ล้านบาท (416.41) ล้านบาท และ (468.93) ล้านบาท ในงวดปี 2557 ปี 2558 และใน
รอบ 9 เดือนปี 2559 ซึง่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอของกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ี 4.32 เท่า 
บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินท่ีจะได้รับจากการเพ่ิมทนุสําหรับเพ่ิมทนุในครัง้นี ้เพื่อการลงทนุเพ่ิมเติม
ในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทนุการดําเนินการท่ีสงูโดยใช้สําหรับการจ่ายชําระค่า
ใบอนญุาตดิจิทลัทีวีการชําระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน การจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัเพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง
ต่อไปในอนาคตนอกจากนี ้ภายใต้สภาวการณ์ของธุรกิจทีวีดิจิทลัที่ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ท่ีต้องมีภาระผูกพนัใน
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสงู และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ซึ่งส่งผลให้อตัราการเติบโตของเม็ดเงินการใช้
จ่ายค่าโฆษณา (Advertising expenditure) ในภาคส่วนต่าง ๆ ลดต่ําลงร้อยละ 9.36 ในรอบระยะเวลา 10 
เดือนของปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลา 10 เดือนของปี 2558 (อ้างอิงตามข้อมลูของสมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทย) การจดัหาเงินทนุเพ่ือนํามาดําเนินการต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นด้วยการจดัสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้จะมีความเหมาะสมและมีผลกระทบตอ่สถานการณ์ทางการเงินของ
บริษัทฯ มากกว่าการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ิมเติมโดยการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้มีความเหมาะสมเน่ืองด้วยจะเข้ามาเป็นทัง้ผู้ลงทนุท่ีช่วยส่งเสริมสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ และการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้จะเป็นการร่วมทนุกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว เน่ืองจากมีประสบการณ์และ
มีความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับผู้บริโภครายย่อย และการใช้สื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ อีกทัง้มีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ดี ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในส่วนของธุรกิจทีวีดิจิทลัและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ก่อให้เกิดเช่ือมัน่ในศกัยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ตอ่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียและสถาบนัการเงินได้ 

อนึ่ง ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาดย้อนหลงั 7 - 15 วนัทําการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อผู้ ซือ้ผู้ซือ้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ จะไม่นําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีได้รับทัง้หมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้น
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สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ดงักล่าวทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ซือ้จึงจะ
สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย 

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินท่ีจะได้รับจากการเพ่ิมทุนที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ จะต้องใช้เงินจํานวนประมาณ 
850,000,000 บาทในการลงทนุเพ่ิมเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจการชําระค่าใบอนญุาต
ดิจิทัลทีวีการจ่ายค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลการชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพ เป็นต้น เพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถ
ดําเนินการได้อย่างตอ่เน่ืองต่อไปในอนาคต 

โปรดพิจารณาในส่วนของรายละเอียดของโครงการท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนําเงินท่ีจะได้รับจากการ
เพ่ิมทนุไปใช้ในโครงการในข้อ 2.2 

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิได้จากการเสนอ
ขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ต้องใช้ในการดาํเนินการตามโครงการ 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้พจิารณาแนวทางและความสมเหตสุมผลในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท แล้ว บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องดําเนินการดงักล่าว เน่ืองจาก บริษัทฯ 
มีความประสงค์ท่ีจะต้องใช้เงินทุนท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนในการนําไปดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกล่าวในข้อ 2.1 
และ 2.2 โดยในการลงทนุเพ่ิมเติมในโครงการทีวีดิจิทลัในครัง้นี ้บริษัทฯ มีข้อจํากดัเก่ียวกบัการจดัหาแหล่งเงินทนุด้วย
การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เนื่องจาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุที่ 4.32 เท่า  
ซึ่งเป็นสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ีสงู และเม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้กบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือกําไร
ต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุ้นตามรายละเอยีดที่ปรากฏในข้อ 3. 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอในการดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกล่าวในข้อ 
2.1 และ 2.2 ซึง่จํานวนเงินที่จะได้รับจากการเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะช่วยเสริมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจธุรกิจของ
บริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลกําไรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
หากภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวการณ์ในอตุสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจทีวีดิจิทลัซึง่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีนอกเหนือ
การความสามารถในการควบคมุของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงผนัผวนอย่างมีนยัสําคญั อนัเป็นเหตใุห้การประมาณ
การกระแสเงินสดรับของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการร่วมทนุในครัง้นีก้บั
ผู้ ซือ้ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญใน หลากหลายธุรกิจ ตลอดจนมีความพร้อมด้าน
สถานะทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีดี จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพการดําเนิน
โครงการทีวีดิจิทลัประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 
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4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ  อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

จากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในครัง้นี ้จะส่งผลให้บริษัทฯ ระดมทุนได้
ตามวงเงินท่ีต้องการใช้ในการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั เพื่อจะนําไปใช้ในดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกล่าวในข้อ 2.1
และ 2.2 ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมัน่ว่านอกเหนือจาก
เงินทุนท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเพ่ิมทุนในครัง้นี ้การท่ีบริษัทได้ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์
ความเช่ียวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม และด้วยเครือข่ายสายสัมพันธ์ท่ีดีจะเสริมสร้างศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจให้บริษัทฯ มีการเติบโตทัง้ทางด้านธุรกิจ อาทิเช่น การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีดีมีคณุภาพ ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่ความนิยมของผู้ชม และการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้การออกและ
เสนอขายเพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาทท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาทในครัง้นี ้จะทําให้บริษัทฯ ได้รับ
เงินเพ่ิมทนุรวมทัง้สิน้ 850,000,000 บาท ซึง่จะทําให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ดีขึน้โดยมีอตัราท่ีลดลง
จาก 4.32 เท่า ตามข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เหลือ 2.5 เท่าภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้แล้วเสร็จ ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานการคํานวณว่าหนีส้ินท่ีใช้ในการคํานวณไม่
เปลี่ยนแปลง และมีการเพ่ิมเงินเพ่ิมทนุ 850,000,000 บาทในส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

5. คาํรับรองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
หากการปฏิบติัหน้าท่ีนัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ใช้ความระมดัระวงัในการดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ซือ้และมีความเห็นว่าผู้ ซือ้
เป็นผู้ มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบริษัทฯ ได้จริง 

6.  สทิธิของผู้ถอืหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า 

เน่ืองจาก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นีเ้ป็นการกําหนดราคาหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจํากดัโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าวและจะต้องได้รับการอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อนการเสนอขาย 
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7.  ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกับการเสนอขายราคาตํ่า โดยพจิารณาผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payments) 

 ตามมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payments) กําหนดให้บริษัทท่ี
ออกและเสนอขายหุ้ นในราคาตํ่ากว่าราคายุติธรรมต้องบนัทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคา
ยติุธรรม คณูด้วยจํานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมลูค่าหุ้น
จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยราคายติุธรรมกําหนดให้ใช้ 

(1) ราคาตลาด ณ วนัให้สิทธิ ซึง่คือวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น
เพ่ิมทนุในครัง้นี ้

(2) ราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ 
ภายใต้ข้อสมมติุฐานในการกําหนดราคายติุธรรมของราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯตามรายละเอียด
ในข้อ 1.2 

ทัง้นีก้ารจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางบญัชีอนัเน่ืองมาจากมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-Based 
Payments) โดยก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงินจํานวนประมาณ 

(1) หากอ้างอิงราคาตลาด โดยใช้ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ แทนราคาตลาด ณ วนัให้สิทธิ ประมาณการผลกระทบทางการบญัชีท่ีอาจเกิดขึน้เท่ากับ 
3.22 บาทตอ่หุ้น หรือ 644,000,000 บาท  อย่างไรก็ตามผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จริงอาจจะสงูหรือ
ต่ํากว่าจํานวนท่ีคํานวณได้ ทัง้นี ้ผลกระทบดงักล่าวท่ีจะปรากฏในงบการเงินจะขึน้อยู่กับราคา
ตลาดของหุ้น ณ วันให้สิทธิ ซึ่งคือวันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในครัง้นี ้ 

(2) หากอ้างอิงราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบในเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share – Based Payments) 

ทัง้นี ้ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจส่งผลให้งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในช่วงเวลาท่ีมีการทํารายการมีผล
ขาดทนุสทุธิได้ หากมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายท่ีใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีจํานวนมากกว่ากําไรจากการดําเนินงานท่ี
บริษัทฯ สามารถทําได้ตามปกติ และอาจจะสง่ผลตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 
ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอสิระต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 และการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
 

 

 

ของ 

 

 

 

บริษทั อมรินทร์พร้ินติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) 

1.  รายการทีเ่กีย่วโยงกัน จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์  

พบัลชิช่ิง จาํกดั (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

2.  การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด 

(มหาชน) โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

  

 

 

 

จดัทาํโดย 

 

 

บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 

12 มกราคม 2560
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คาํย่อ 

 

บริษทั หรือ AMARIN  บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ATV บริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จาํกดั 

ABOOK บริษทั อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

KADOKAWA บริษทั คาโดคาวะ อมรินทร์ จาํกดั 

WPS บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูซ้ื้อ หรือ ผูข้อผอ่นผนั บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี  

Whitewash การขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้  

ใบอนุญาตดิจิทลัทีว ี ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีสาํหรับการใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ   บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั  

ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังาน ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546 และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม 
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อพ. 003/2560      

วนัท่ี 12 มกรำคม 2560 

  
เร่ือง ควำมเห็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรขอผ่อนผนักำรท ำค  ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

ทั้งหมดของกิจกำร โดยอำศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash)  ของบริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง 
จ ำกดั (มหำชน) 
1.  รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีกำรจดัสรรและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึง

เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
2. กำรขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจกำร โดยอำศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) 

 

เรียน กรรมกำรตรวจสอบและผูถื้อหุน้ 
 บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

 
ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั” หรือ 

“AMARIN”) คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 
200,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 219,999,865 บำท เป็นจ ำนวน 419,999,865 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญั
เพิ่มทุนจ ำนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อจดัสรรและเสนอขำยใหแ้ก่ บริษทั วฒันภกัดี จ ำกดั 
โดยนำยฐำปน สิริวฒันภกัดี และนำยปณต สิริวฒันภกัดี  (“ผูซ้ื้อ” หรือ “ผูข้อผอ่นผนั”) ในรำคำหุน้ละ 4.25 บำท รวมเป็น
มูลค่ำทั้งส้ิน 850,000,000 บำท โดยภำยหลงัจำกกำรซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว ผูซ้ื้อจะเขำ้มำเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 47.62 
ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภำยหลงักำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ของบริษทั) 

 นอกจำกน้ี ยงัมีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั 
ซ่ึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน เน่ืองจำกเป็นกำรท ำรำยกำรกบันิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่เป็น
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั (ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรหมำยควำมรวมถึงกรรมกำรของ
บริษทั) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 
31 สิงหำคม 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย”์) 
เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 
2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (“ประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”)  
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โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเท่ากบัร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย คาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงสูงกวา่ 20 

ลา้นบาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัจึงมีหนา้ที่ตอ้ง

จดัทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํรายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดย

จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 

4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นที่มีส่วน 

ไดเ้สีย ซ่ึงการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาด 0

1 เกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้น

ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจาํนวนรวมกนัตั้งแต่ร้อย

ละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว และ

จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ก่อนการ

จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย 

ในการน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7-15 วนัทาํ

การก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุ้นต่อผูซ้ื้อ บริษทัจะห้ามผูซ้ื้อท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดนาํหุน้ออกขายภายใน

กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Silent Period) 

โดยภายหลงัวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูซ้ื้อจึงจะ

สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทั้ งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยบริษทัจะตอ้งดาํเนินการสั่งผูซ้ื้อห้ามขายหุ้นรวมทั้ง

ดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสัง่รับหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

2. มีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด

ของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑใ์น

การขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ ลงวนัท่ี 17 

พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศ สจ. 36/2546”) เน่ืองจากภายหลงัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 

200,000,000 หุน้แลว้ ผูซ้ื้อจะถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ซ่ึงขา้มร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) 

                                                           
1 ราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงั 7 วนัทาํการ ก่อนวนัท่ี

คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 คือ ระหวา่งวนัท่ี 15 ถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 7.47 บาท 
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สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาด 0

1 เกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด 
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จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย 

ในการน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7-15 วนัทาํ
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ขอ้กาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น
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การขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ ลงวนัท่ี 17 

พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศ สจ. 36/2546”) เน่ืองจากภายหลงัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 

200,000,000 หุน้แลว้ ผูซ้ื้อจะถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ซ่ึงขา้มร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) 

                                                           
1 ราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงั 7 วนัทาํการ ก่อนวนัท่ี

คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 คือ ระหวา่งวนัท่ี 15 ถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 7.47 บาท 
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ส่งผลใหผู้ซ้ื้อจะตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 

ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศ ทจ.12/2554”) อยา่งไรก็ดี ผูซ้ื้อไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั และมีความประสงค์

ท่ีจะขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ซ่ึงการขอผ่อน

ผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

บริษทัไดก้าํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 14.00 น. โดยมี

ระเบียบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในระเบียบ

วาระการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไดแ้ก่ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั (จาํนวน 135 

หุน้) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน และการเพ่ิมทุนของบริษทั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมี

ความเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากมีเร่ืองวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ จะถือวา่เร่ืองอ่ืนๆท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองในวาระอ่ืนๆ ต่อไป โดยถือวา่การ

พิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ทั้งน้ี ในการขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในการเขา้ทาํรายการต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัตอ้งจดัให้มี

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคา

และเง่ือนไขของรายการ ตลอดจนความเห็นต่อการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และความเหมาะสมของราคา

หลกัทรัพยที์่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ผูซ้ื้อ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นในอนุมติัการเขา้ทาํรายการ ทั้งน้ี 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในการทาํ

หนา้ท่ีใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อการเขา้ทาํรายการดงักล่าว  

ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นต่อการเขา้ทาํรายการดังกล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึ้กษาขอ้มูลและ

เอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทั รวมทั้งขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยทัว่ไป เช่น มติคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ แบบ

รายงานการเพ่ิมทุน และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ แบบหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัใหไ้ดม้า

ซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) รายงานของผูส้อบบญัชี งบการเงิน ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น สญัญาจองซ้ือหุน้ สญัญาและใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งจากการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์และการใหค้วามเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ขอ้มูลและเอกสารทั้งหมดท่ีไดรั้บจากบริษทั และผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั

และบริษทัยอ่ย มีความเป็นจริง ถูกตอ้ง และครบถว้น โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระสาํคญั และไม่มีเหตุการณ์ท่ีได้

เกิดข้ึนหรือกาํลงัจะเกิดข้ึน หรือมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดข้ึน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลประกอบการและ

สถานะทางการเงินของบริษทั ตลอดจนเป็นการพิจารณาจากสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและขอ้มูลที่เกิดข้ึนในขณะ

ทาํการศึกษาเท่านั้น หากปัจจัยดงักล่าวขา้งตน้มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยสําคญั อาจส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อทาํรายการของบริษทัในคร้ังน้ี รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษทัและการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นได ้ ดงันั้นการให้

111
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นใน

ภายหนา้ได ้อีกทั้งความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้ความเห็นแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ต่อการเขา้ทาํรายการดงัรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัสาํหรับการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี 

อยู่ในดุลยพินิจของผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นสาํ คญั ในการให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชีพพึงกระทาํ 

ทั้งน้ี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดงัต่อไปน้ี 

 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  (1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั การจดัสรรและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคา

ตลาด  โดยบริษทัจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 219,999,865 บาท เป็น

จาํนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือ

จดัสรรและเสนอขายให้แก่ บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผูซ้ื้อ” หรือ 

“ผูข้อผ่อนผนั”) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 850,000,000 บาท และ (2) การผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ื้อ  

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อ เขา้ข่ายเป็นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษทัจดทะเบียน เน่ืองจากเป็นการทาํรายการกบันิติบุคคลที่มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอให้เป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั (ทั้งน้ี ผูบ้ริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษทั) ตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเท่ากบัร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย คาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยมีขนาด

รายการสูงกวา่ 20 ลา้นบาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทั

จึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํรายการต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากน้ี การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซ่ึงเป็นราคาทีม่ส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตาม

ประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จาํนวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ    

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจาํกดัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่    

ผูซ้ื้อดว้ย 
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นใน

ภายหนา้ได ้อีกทั้งความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้ความเห็นแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ต่อการเขา้ทาํรายการดงัรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัสาํหรับการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี 

อยู่ในดุลยพินิจของผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นสาํ คญั ในการให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชีพพึงกระทาํ 

ทั้งน้ี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดงัต่อไปน้ี 

 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  (1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั การจดัสรรและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคา

ตลาด  โดยบริษทัจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 219,999,865 บาท เป็น

จาํนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือ

จดัสรรและเสนอขายให้แก่ บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผูซ้ื้อ” หรือ 

“ผูข้อผ่อนผนั”) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 850,000,000 บาท และ (2) การผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ื้อ  

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อ เขา้ข่ายเป็นการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนัของ

บริษทัจดทะเบียน เน่ืองจากเป็นการทาํรายการกบันิติบุคคลที่มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอให้เป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั (ทั้งน้ี ผูบ้ริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษทั) ตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเท่ากบัร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย คาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยมีขนาด

รายการสูงกวา่ 20 ลา้นบาท และเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทั

จึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํรายการต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากน้ี การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซ่ึงเป็นราคาทีม่ส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตาม

ประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จาํนวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ    

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจาํกดัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่    

ผูซ้ื้อดว้ย 
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ในการน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7 - 15 วนัทาํ

การก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผูซ้ื้อ บริษทัจะห้ามผูซ้ื้อท่ีไดร้ับจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้ งหมดนําหุ้นออกขายภายใน

กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัที่หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Silent Period) 

โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าวทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน 

ผูซ้ื้อจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขาย ไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยบริษทัจะตอ้งดาํเนินการสั่งผูซ้ื้อห้ามขายหุ้นรวมทั้ง

ดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสัง่รับหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 นอกจากน้ี การท่ีผูซ้ื้อไดรั้บจดัสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษทัในคร้ังน้ีจาํนวน 200,000,000 หุน้ ซ่ึงจะเป็นผลให้ผูซ้ื้อ

ไดม้าซ่ึงหุน้สามญัของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ซ่ึงขา้มร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ทาํให้ผูซ้ื้อมีหน้าท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของบริษทั ตาม 

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ และประกาศ ทจ.12/2554 อยา่งไรก็ตาม ผูซ้ื้อไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ

บริษทั และมีความประสงคท่ี์จะขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(Whitewash)  ภายใตป้ระกาศ สจ. 36/2546 ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงผูซ้ื้อจะไดรั้บการผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของบริษทั ก็ต่อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขาย

ให้แก่ผูซ้ื้อ และอนุมติัยินยอมให้ผูซ้ื้อไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั ภายหลงัไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัของ

บริษทัตามจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

การเข้าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั กรณีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

ไดแ้ก่ บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์

ต่อบริษทั ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัที่บริษทัมีความตอ้งการใชเ้งินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือชาํระหน้ีตามภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีกาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระและเป็นจาํนวน

เงินท่ีสูง โดยสืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัประสบภาวะขาดทุนอยา่งมากจากการดาํเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ย หรือ 

ATV อยา่งต่อเน่ืองมาในช่วงเกือบ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตามงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน (91.46) ล้านบาท (416.41) ลา้นบาท และ (468.93) ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  

ผลประกอบการของบริษทัท่ีมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจาํนวนมากจาก

การดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัย่อย ท่ีมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูง ท่ีสําคญัประกอบด้วยค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ตน้ทุนพนกังานและบุคลากรสายงานสนบัสนุน ตน้ทุนการ

ผลิตรายการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินสถาบนัการเงินเพื่อชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต เป็นตน้ ซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ี ATV ตอ้งชาํระอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีรายไดค้่าบริการออกอากาศซ่ึงมี

ปัจจยัหลกัมาจากอตัราค่าโฆษณาและอตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อนัเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลให้การใชส่ื้อโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ มี

แนวโนม้ลดลง แต่การใชส่ื้อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยัและส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
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ท่ีมีเพ่ิมข้ึนถึง 24 ช่อง ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีการพฒันาช่องรายการของ ATV ยงัไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย และไม่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มเท่าท่ีควร จึงไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงภายใตส้ภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและยงัไม่มีทิศทางการฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ส่งผลใหก้าร

จดัสรรค่าใชจ่้ายโฆษณาของภาคธุรกิจต่างๆ ท่ีถือเป็นรายไดส้าํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีอตัราการเติบโตท่ีลดลง

ไปดว้ย ส่งผลให้ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิทลัไม่เป็นไปตามประมาณการของบริษทั 

ทาํให ้ATV ประสบปัญหาขาดทุนจาํนวนมากและต่อเน่ืองมานบัแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จนถึงงวดปัจจุบนั และเร่ิมมีผล

ขาดทุนเกินทุนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เป็นตน้มา โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มี

ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จาํนวน (164.78) ลา้นบาท และ (331.68) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลประกอบการท่ีขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

และกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโดยรวมของบริษทั ประกอบกบัในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ATV มีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายชาํระตามกาํหนดเวลาของสัญญาเป็นเงินจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4 ท่ีตอ้งจ่ายชาํระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จาํนวน 513 ลา้นบาท (คาดวา่เงินส่วนหน่ึงจะมาจากการเบิกกูย้ืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 

410 ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืสถาบนัการเงินฉล่ียประมาณเดือนละ 23 ลา้นบาท (สาํหรับการชาํระคืนเงิน

กูย้ืมในปี 2560) และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนใน

การดาํเนินกิจการอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 18.84 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพื่อการดาํเนินธุรกิจและชาํระภาระผูกพนัตาม

สญัญาต่างๆ ถึงแมจ้ะสามารถเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาท่ีมีกบัสถาบนัการเงินไดก็้ตาม ในส่วนของบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 291.03 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้งสาํรองไวใ้ชส้าํหรับการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ ของบริษทั โดยท่ีบริษทัไม่มีเงินทุน

ภายในเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการดาํเนินงานของ ATV ได ้หากไม่มีการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติม 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วนเพื่อนาํมาใชใ้นการ

ดาํเนินการต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจของบริษทัยอ่ยดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ประกอบกบัสถานะของบริษทัใน

ปัจจุบนัมีภาระหน้ีสินสูง โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ตามงบการเงินรวมของบริษทั แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

ผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) สูงถึง 4.32 เท่า (อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีบริษทัตอ้งดาํรงตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนั

การเงินไม่เกิน 2 เท่า ซ่ึงสถาบนัการเงินพิจารณาอตัราส่วนดงักล่าวจากงบการเงินรวมประจาํปีของบริษทั ดว้ยเหตุน้ี บริษทั

จึงอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อพิจารณาอนุมติัผ่อนผนัเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไข

เดิม ซ่ึงคาดวา่จะทราบผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงินในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560) โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.66 เท่า และไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการจากสถาบนั

การเงิน อีกทั้งมีแนวโนม้วา่อตัราส่วนดงักล่าวเม่ือคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัในงวดปี 2559 จะมีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนเพ่ิมสูงข้ึนอีก ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขของสัญญากูย้ืมเงินหากไม่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสถาบนั

การเงินต่อไป นอกจากน้ีการท่ีบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงยงัเป็นขอ้จาํกดัในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมดว้ยการ

กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  

ดงันั้นการจดัหาเงินทุนดว้ยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และจะช่วยให้

บริษทัมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมข้ึน โดยจะทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงจาก 4.32 เท่า เป็น 2.25 เท่า  
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ท่ีมีเพ่ิมข้ึนถึง 24 ช่อง ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีการพฒันาช่องรายการของ ATV ยงัไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย และไม่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มเท่าท่ีควร จึงไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงภายใตส้ภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและยงัไม่มีทิศทางการฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ส่งผลใหก้าร

จดัสรรค่าใชจ่้ายโฆษณาของภาคธุรกิจต่างๆ ท่ีถือเป็นรายไดส้าํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีอตัราการเติบโตท่ีลดลง

ไปดว้ย ส่งผลให้ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิทลัไม่เป็นไปตามประมาณการของบริษทั 

ทาํให ้ATV ประสบปัญหาขาดทุนจาํนวนมากและต่อเน่ืองมานบัแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จนถึงงวดปัจจุบนั และเร่ิมมีผล

ขาดทุนเกินทุนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เป็นตน้มา โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มี

ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จาํนวน (164.78) ลา้นบาท และ (331.68) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลประกอบการท่ีขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

และกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโดยรวมของบริษทั ประกอบกบัในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ATV มีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายชาํระตามกาํหนดเวลาของสัญญาเป็นเงินจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4 ท่ีตอ้งจ่ายชาํระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จาํนวน 513 ลา้นบาท (คาดวา่เงินส่วนหน่ึงจะมาจากการเบิกกูย้ืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 

410 ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืสถาบนัการเงินฉล่ียประมาณเดือนละ 23 ลา้นบาท (สาํหรับการชาํระคืนเงิน

กูย้ืมในปี 2560) และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนใน

การดาํเนินกิจการอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 18.84 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพื่อการดาํเนินธุรกิจและชาํระภาระผูกพนัตาม

สญัญาต่างๆ ถึงแมจ้ะสามารถเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาท่ีมีกบัสถาบนัการเงินไดก็้ตาม ในส่วนของบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 291.03 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้งสาํรองไวใ้ชส้าํหรับการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ ของบริษทั โดยท่ีบริษทัไม่มีเงินทุน

ภายในเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการดาํเนินงานของ ATV ได ้หากไม่มีการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพ่ิมเติม 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วนเพื่อนาํมาใชใ้นการ

ดาํเนินการต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจของบริษทัยอ่ยดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ประกอบกบัสถานะของบริษทัใน

ปัจจุบนัมีภาระหน้ีสินสูง โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ตามงบการเงินรวมของบริษทั แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

ผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) สูงถึง 4.32 เท่า (อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีบริษทัตอ้งดาํรงตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนั

การเงินไม่เกิน 2 เท่า ซ่ึงสถาบนัการเงินพิจารณาอตัราส่วนดงักล่าวจากงบการเงินรวมประจาํปีของบริษทั ดว้ยเหตุน้ี บริษทั

จึงอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อพิจารณาอนุมติัผ่อนผนัเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไข

เดิม ซ่ึงคาดวา่จะทราบผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงินในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560) โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.66 เท่า และไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการจากสถาบนั

การเงิน อีกทั้งมีแนวโนม้วา่อตัราส่วนดงักล่าวเม่ือคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัในงวดปี 2559 จะมีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนเพ่ิมสูงข้ึนอีก ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขของสัญญากูย้ืมเงินหากไม่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสถาบนั

การเงินต่อไป นอกจากน้ีการท่ีบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงยงัเป็นขอ้จาํกดัในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมดว้ยการ

กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  

ดงันั้นการจดัหาเงินทุนดว้ยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และจะช่วยให้

บริษทัมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมข้ึน โดยจะทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงจาก 4.32 เท่า เป็น 2.25 เท่า  
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(คาํนวณโดยอา้งอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 :  หน้ีสินรวม / (ส่วนของผูถื้อหุ้น + เงิน

เพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซ่ึงบริษทัคาดวา่อาจทาํให้การเจรจา

ขอผอ่นปรนเง่ือนไขใหม่กบัสถาบนัการเงินทาํไดดี้ข้ึน  

บริษทัจะนําเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบางส่วนไปชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่ถึง

กาํหนดชาํระในปี 2560 สาํหรับเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใชเ้งินท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานในอนาคต 

หากแต่บริษทัมีเงินไม่เพียงพอจากการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัอาจพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก โดยการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หรือบุคคลในวงจาํกดั เพือ่ให้บริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอ ในการชาํระคืน

เงินกูย้มืสถาบนัการเงินต่อไป  

ในการพิจารณาทางเลือกในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัในคร้ังน้ี หากบริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูซ้ื้อ หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม อาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถขายหุ้นไดค้รบทั้ง

จาํนวน และในระดบัราคาท่ีเหมาะสม หรืออาจมีเง่ือนไขอ่ืนท่ีผูล้งทุนตอ้งการเกินกวา่ท่ีบริษทัจะยอมรับได ้รวมทั้งอาจตอ้ง

ใชเ้วลาในการเจรจาต่อรองหรือมีขั้นตอนดาํเนินการที่นานกว่า  เช่นเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปที่มี

ขั้นตอนท่ีนานกวา่ ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถระดมทุนไดส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนไดอ้ยา่งเพียงพอ

และทนัตามระยะเวลาท่ีตอ้งการได ้และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการ

ชาํระคืนหน้ีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อบริษทัในฐานะบริษทัแม่และเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัสามารถระดมทุนในจาํนวนเงินท่ีสูงไดอ้ยา่งรวดเร็วและครบถว้น การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี

จะทาํใหบ้ริษทัมีฐานะการเงินดีข้ึน จากส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนและมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญั นอกจากน้ี การที่ผูซ้ื้อเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั โดยไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอยา่งมี

นยัสาํคญัในวตัถุประสงคแ์ละแผนการบริหารกิจการของบริษทั ตลอดจนไม่มีนโยบายท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั

ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมี

พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ท่ีช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว เน่ืองจากมีประสบการณ์

และมีความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใชส่ื้อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ อีกทั้งมีความพร้อมดา้นสถานะทางการเงินและมีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของ

บริษทัต่อนกัลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมทั้งช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัใน

อนาคต  

การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีมีผลกระทบและความเส่ียงต่อบริษทั โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจาก

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากเดิมท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 

52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้คิด

เป็นร้อยละ 20.48 ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั

ในคร้ังน้ี จากการคาํนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกาํไร 

เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิมทุน จาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าขาดทุนต่อหุ้นของบริษทัจะลดลงจาก

เดิม ภายใตส้มมติฐานการคาํนวณท่ีใชต้วัเลขผลขาดทุนสุทธิจาํนวนเท่าเดิม อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษทัมีผลขาดทุน

สุทธิเพ่ิมข้ึนจนถึงจาํนวนหน่ึง การเพ่ิมทุนในคร้ังอาจไม่ทาํให้บริษทัมีผลขาดทุนต่อหุ้นลดลงดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาผล

ขาดทุนของบริษทัมาจากการดาํเนินงานของ ATV ท่ีประสบผลขาดทุนจาํนวนมาก จากการมีรายไดค้่าโฆษณาตํ่ากวา่ท่ีควร

115
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มาก ในขณะที่มีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที่สูง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ในส่วนของการตัดจาํหน่าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ทุนทางการเงินสูงจากภาระเงินกูย้มืจาํนวนมาก ตลอดจนมีตน้ทุนในการ

ผลิตรายการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวนมากในช่วงตน้ของการเร่ิมดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลั ซ่ึงหากในอนาคต 

ATV ไม่สามารถสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึนได ้ก็อาจมีผลทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนได ้ 

ภายหลงัการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัโดยผูซ้ื้อในคร้ังน้ี ถึงแมจ้ะทาํให้ผูซ้ื้อถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 47.62 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเสียงขา้งมากก็ตาม หากแต่ในการ

ประชุมผูถื้อหุ้นคราวใด มีผูถื้อหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากผูซ้ื้อ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ อาจทาํให้ผูซ้ื้อมีสิทธิ

ออกเสียงในการประชุมนั้นมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จนเป็นผลทาํ

ให้ผูซ้ื้อสามารถควบคุมมติต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากไดท้ั้ งหมด ผูถื้อหุ้นรายอื่นจะไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลอาํนาจกบัผูซ้ื้อได ้หรือในกรณีท่ีผูซ้ื้อสามารถมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงหรือเกิน

กว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ผูซ้ื้อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ไดท้ั้ งหมด ซ่ึงรวมถึงบางเร่ืองที่กฎหมาย

กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษทั เขา้ข่ายตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Sharebased Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่ง

ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุน้ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ทาํใหบ้ริษทัอาจมี

ผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนอีกได ้อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหา

เงินทุนจาํนวนมาก โดยเฉพาะเพ่ือชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยูจ่ากการดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัไดอ้ยา่งเพียงพอ

ตามกาํหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั ภายใตข้อ้จาํกดัทางการเงินท่ีบริษทัประสบ

ผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัชะลอตวัและภาวะ

อุตสาหกรรมทีวดิีจิทลัท่ีมีการแข่งขนัสูง การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จึงเป็นประโยชนต์่อ

บริษทัเป็นอยา่งยิง่และมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ 

หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ีท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น     

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ที่เท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของการ

วิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไม่ไดเ้ลือกการประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี และวธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า

ตามบญัชี เน่ืองจากวิธีดังกล่าวไม่ได้คาํนึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะ

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต อีกทั้ง การประเมินราคาหุ้นของบริษทั

ตามวธีิท่ีอา้งอิงการคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในสภาวะการณ์ปัจจุบนัอาจมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีในอนาคตอนัใกลจ้ะลดลงไป

อีก ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงชะลอตวั ประกอบกบับริษทัขาดเงินทุน

เพ่ือใชใ้นการพฒันาหรือขยายธุรกิจใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึนและมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนได ้ อีกทั้งยงัมี

ความเส่ียงสูงจากการขาดสภาพคล่อง และมีภาระผกูพนัและหน้ีสินจาํนวนมาก นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้

เลือกการประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด เน่ืองจากหุ้นของบริษทัมีสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นค่อนขา้ง

116
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- 8 - 

มาก ในขณะที่มีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที่สูง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ในส่วนของการตัดจาํหน่าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ทุนทางการเงินสูงจากภาระเงินกูย้มืจาํนวนมาก ตลอดจนมีตน้ทุนในการ

ผลิตรายการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวนมากในช่วงตน้ของการเร่ิมดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลั ซ่ึงหากในอนาคต 

ATV ไม่สามารถสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึนได ้ก็อาจมีผลทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนได ้ 

ภายหลงัการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัโดยผูซ้ื้อในคร้ังน้ี ถึงแมจ้ะทาํให้ผูซ้ื้อถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 47.62 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเสียงขา้งมากก็ตาม หากแต่ในการ

ประชุมผูถื้อหุ้นคราวใด มีผูถื้อหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากผูซ้ื้อ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ อาจทาํให้ผูซ้ื้อมีสิทธิ

ออกเสียงในการประชุมนั้นมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จนเป็นผลทาํ

ให้ผูซ้ื้อสามารถควบคุมมติต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากไดท้ั้ งหมด ผูถื้อหุ้นรายอื่นจะไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลอาํนาจกบัผูซ้ื้อได ้หรือในกรณีท่ีผูซ้ื้อสามารถมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงหรือเกิน

กว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ผูซ้ื้อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ไดท้ั้ งหมด ซ่ึงรวมถึงบางเร่ืองที่กฎหมาย

กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษทั เขา้ข่ายตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Sharebased Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่ง

ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุน้ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ทาํใหบ้ริษทัอาจมี

ผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนอีกได ้อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหา

เงินทุนจาํนวนมาก โดยเฉพาะเพ่ือชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยูจ่ากการดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัไดอ้ยา่งเพียงพอ

ตามกาํหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั ภายใตข้อ้จาํกดัทางการเงินท่ีบริษทัประสบ

ผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัชะลอตวัและภาวะ

อุตสาหกรรมทีวดิีจิทลัท่ีมีการแข่งขนัสูง การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จึงเป็นประโยชนต์่อ

บริษทัเป็นอยา่งยิง่และมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ 

หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ีท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น     

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ที่เท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของการ

วิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไม่ไดเ้ลือกการประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี และวธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า

ตามบญัชี เน่ืองจากวิธีดังกล่าวไม่ได้คาํนึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะ

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต อีกทั้ง การประเมินราคาหุ้นของบริษทั

ตามวธีิท่ีอา้งอิงการคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในสภาวะการณ์ปัจจุบนัอาจมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีในอนาคตอนัใกลจ้ะลดลงไป

อีก ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงชะลอตวั ประกอบกบับริษทัขาดเงินทุน

เพ่ือใชใ้นการพฒันาหรือขยายธุรกิจใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึนและมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนได ้ อีกทั้งยงัมี

ความเส่ียงสูงจากการขาดสภาพคล่อง และมีภาระผกูพนัและหน้ีสินจาํนวนมาก นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้

เลือกการประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด เน่ืองจากหุ้นของบริษทัมีสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นค่อนขา้ง

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
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ตํ่าและมีปริมาณหุ้นท่ีหมุนเวียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนัค่อนขา้งนอ้ย ราคาตลาดของหุ้นของบริษทัจึงไม่

สามารถสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ไดดี้เท่าท่ีควร 

นอกจากน้ี เง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ทาํรายการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการท่ีมีแนวทางเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป หรือ

เป็นเง่ือนไขท่ีเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดค้าํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษทั

เป็นสาํคญั และไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัเสียประโยชนแ์ต่อยา่งใด 

ทีป่รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

ได้แก่ บริษทั วฒันภกัด ีจาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัด ีและนายปณต สิริวฒันภกัดี ซ่ึงเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มีความ
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การขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมถือหุ้น (Whitewash) โดยผู ้
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จาํนวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมสถาบันการเงิน และใช้สําหรับเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดแ้ละผลกาํไรเพ่ิมข้ึน

ในอนาคต    

นอกจากน้ี ผูซ้ื้อจะเข้าเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษัท ในลักษณะของการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 

Shareholder)  ท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุนสูง มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายธุรกิจ 

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งผูซ้ื้อยงัเป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีในวงธุรกิจและสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของบริษทัต่อนกั

ลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยท่ีผูซ้ื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษทัอย่างมี

นยัสาํคญัภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัจะยงัคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่จะมีฐานะการเงินท่ี

แขง็แกร่งข้ึน มีโอกาสท่ีขยายธุรกิจและมีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตและดีข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของ

บริษทัไดรั้บผลตอบแทนและส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัที่ดีข้ึนในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ทาํให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง 

(Control Dilution) และราคาหุ้น (Price Dilution) ท่ีลดลง และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากวา่ราคา

ตลาดของหุ้นของบริษทั  เข้าข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based 
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Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาก

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ทาํให้บริษทัอาจมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนอีกได ้นอกจากน้ี การท่ีผูซ้ื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทั อยา่งมีนัยสาํคญัหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จะทาํให้ผูซ้ื้อ

สามารถถ่วงดุลการออกเสียงหรือคดัคา้นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Block Vote) ในเร่ืองสาํคญัๆซ่ึงตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได ้รวมทั้งผูซ้ื้อจะเสนอช่ือตวัแทนจาํนวนไม่เกิน 3 

ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบาย แผนการบริหารงานในบริษทั  

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ี 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาที่เหมาะสม ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้

ขา้งตน้ 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการ 

มคีวามยุตธิรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการทํารายการที่

เกีย่วโยงกันจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ซ้ือ รวมทั้งอนุมัติการผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือ

หลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมถือหุ้น (Whitewash) ในคร้ังนี ้

การพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัการเขา้ทาํรายการต่างๆ ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถพิจารณาไดจ้าก

เหตุผลและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบบัน้ี ทั้งน้ี การตดัสินใจสุดทา้ยข้ึนอยูก่บั

ดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
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1. รายการทีเ่กีย่วโยงกนั กรณีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจาํกดั  

1.1 ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

1.1.1 ลกัษณะของรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัเพ่ืออนุมติัใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 219,999,865 

บาท เป็นจาํนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

เพื่อจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูซ้ื้อในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 850,000,000 บาท โดยราคาเสนอขาย

ดงักล่าวเป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงั 7 

วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 

เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อ คือ ระหวา่งวนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมี

ราคาเท่ากบั 7.47 บาทต่อหุน้ 

ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัที่บริษทัประสบภาวะขาดทุนจากการดาํเนินงานในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2557 - 

2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีผลขาดทุนจาํนวน 91.46 ลา้นบาท 416.40 ล้านบาท และ 468.93 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และความพอเพียงของกระแสเงินสดที่ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั ตลอดจนทาํใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เพ่ิมสูงข้ึน โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อยูใ่นอตัรา

ที่สูงถึง 4.32 เท่า (อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีบริษทัตอ้งดาํรงตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินกาํหนดไวไ้ม่เกิน 2 เท่า) 

ถึงแมบ้ริษทัจะไดรั้บการผอ่นปรนเง่ือนไขดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการจากสถาบนัการเงินก็ตาม โครงสร้างทางการเงินท่ีมี
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ของบริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จาํกดั (“ATV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยนบัตั้งแต่ ATV ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์และออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 บนช่องรายการ

อมรินทร์ทีว ีเอชดี ช่อง 34  ATV มีตน้ทุนในการดาํเนินงานสูงจากตน้ทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่เพือ่ให้

บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั (“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต”) ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน (“ค่าเช่าโครงข่าย”) 

ค่าใชจ่้ายลงทุนในอุปกรณ์ สตูดิโอ ตน้ทุนผลิตรายการ ตน้ทุนพนกังานและบุคลากรสายงานสนบัสนุน และตน้ทุนทางการ

เงินที่เพ่ิมข้ึนมากจากการใชเ้งินกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั ซ่ึงตน้ทุน

ต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น บางส่วนเป็นตน้ทุนคงท่ีท่ี ATV ตอ้งชาํระอยูแ่ลว้ แต่ในขณะท่ีรายไดค้่าบริการออกอากาศ ซ่ึงมี

ปัจจยัหลกัจากอตัราค่าโฆษณา อตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่สามารถทาํรายไดไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ซ่ึงอาจเป็นผลจากการพฒันาโครงข่ายทีวีดิจิทัลของทางการยงัไม่ครอบคลุมได้ทุกพ้ืนที่และไม่สามารถขยายได้ตาม

เป้าหมายที่วางไว ้รวมทั้งเน้ือหารายการทีวีหรือคอนเทนท์ของ ATV ยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้ก

กลุ่มเป้าหมายหรือยงัไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร ตลอดจนธุรกิจทีวีดิจิทลัมีการแข่งขนัสูง และเม็ดเงินค่าโฆษณาซ่ึงเป็น

รายไดห้ลกัของ ATV แปรผนัโดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจ ทาํให ้ATV มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง จนเป็นผลให้

ในงบการเงินของ ATV สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ATV มีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จาํนวน (164.78) ลา้นบาท และ (331.68) ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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คาดวา่จะส่งผลให้บริษทัสามารถสร้างรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองในอนาคต เวน้แต่หากภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวะการณ์ใน
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เปลี่ยนแปลงผนัผวนอย่างมีนัยสําคญั อนัเป็นเหตุให้ประมาณการกระแสเงินสดรับของบริษทั ไม่เป็นไปตามที่บริษทั

คาดการณ์ไว ้ตลอดจนบริษทัจะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในดา้นเงินทุนและสถานะทางการ

เงิน มีความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย

และการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งมีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี ซ่ึงจะทาํให้บริษทัไดรั้บเงินตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

และยงัช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการดาํเนินธุรกิจได ้และจากการท่ีบริษทัจะมีผูซ้ื้อเขา้มาร่วมลงทุนและเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทันั้น จะเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในธุรกิจทีวดิีจิทลั ดว้ยสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีของผูซ้ื้อ

จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจทีวดิีจิทลัของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อ ในมูลค่าเสนอขายรวม 850,000,000 บาท และ

ภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อดงักล่าว ผูซ้ื้อจะเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัใน

สดัส่วนร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน เน่ืองจากเป็นการทาํ

รายการกบันิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

(ทั้งน้ี ผูบ้ริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษทั) ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการของรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั เท่ากบัร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ดงัน้ี 

ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

= 

= 

(850.00 x 100) / 694.66 ลา้นบาท 

ร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 

หมายเหตุ : NTA ของบริษทั = สินทรัพยร์วม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - หน้ีสิน - ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

  = 4,920.62 - 231.00 - 3,994.96 - 0 ลา้นบาท 

  = 694.66  ลา้นบาท 

การเขา้ทาํรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักล่าวขา้งตน้ มีขนาดรายการสูงกวา่ 20 ลา้นบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของ

มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อ
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อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทีวีดิจิทัล ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีนอกเหนือความสามารถในการควบคุมของบริษทั มีการ

เปลี่ยนแปลงผนัผวนอย่างมีนัยสําคญั อนัเป็นเหตุให้ประมาณการกระแสเงินสดรับของบริษทั ไม่เป็นไปตามที่บริษทั

คาดการณ์ไว ้ตลอดจนบริษทัจะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในดา้นเงินทุนและสถานะทางการ

เงิน มีความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย

และการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งมีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี ซ่ึงจะทาํให้บริษทัไดรั้บเงินตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

และยงัช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการดาํเนินธุรกิจได ้และจากการท่ีบริษทัจะมีผูซ้ื้อเขา้มาร่วมลงทุนและเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทันั้น จะเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในธุรกิจทีวดิีจิทลั ดว้ยสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีของผูซ้ื้อ

จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจทีวดิีจิทลัของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อ ในมูลค่าเสนอขายรวม 850,000,000 บาท และ

ภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อดงักล่าว ผูซ้ื้อจะเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัใน

สดัส่วนร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน เน่ืองจากเป็นการทาํ

รายการกบันิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

(ทั้งน้ี ผูบ้ริหารหมายความรวมถึงกรรมการของบริษทั) ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการของรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั เท่ากบัร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ดงัน้ี 

ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

= 

= 

(850.00 x 100) / 694.66 ลา้นบาท 

ร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 

หมายเหตุ : NTA ของบริษทั = สินทรัพยร์วม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - หน้ีสิน - ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

  = 4,920.62 - 231.00 - 3,994.96 - 0 ลา้นบาท 

  = 694.66  ลา้นบาท 

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวขา้งตน้ มีขนาดรายการสูงกวา่ 20 ลา้นบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของ

มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อ
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ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํรายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นในการอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ไม่มีผู ้

ถือหุน้รายใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อดงักล่าว

จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจาํนวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว และจะตอ้งไดรั้บการ

อนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต.ก่อนการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย 

นอกจากน้ี การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อดงักล่าว จะเป็นผลใหผู้ซ้ื้อไดม้าซ่ึงหุน้

สามญัของบริษทัร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงั

การจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ส่งผลใหผู้ซ้ื้อตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัตามท่ีกาํหนดไว้

ใน พรบ. หลกัทรัพยฯ์ และ ประกาศ ทจ.12/2554 อยา่งไรก็ดี ผูซ้ื้อไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ

บริษทั และมีความประสงคจ์ะขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทั (Whitewash) ตามประกาศ สจ. 36/2546  โดยในการพิจารณาอนุมติัเร่ืองการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ

ดงักล่าว ตามหลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

1.1.3 มูลค่าส่ิงตอบแทนและเกณฑ์ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อ จาํนวน 200,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท 

มูลค่ารวมทั้งส้ิน 850,000,000 บาท บริษทัจะไดรั้บเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ ผู้ซ้ือ 
มูลค่าส่ิงตอบแทน 

(บาท) 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการกาํหนด 

มูลค่ารวมของรายการ 

1. หุน้สามญัจาํนวน 200,000,000 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 

4.25 บาท 

บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั  

โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี 

และนายปณต สิริวฒันภกัดี  

850,000,000 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ี

ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีมีส่วนลดจาก

ราคาตลาด และเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและ

ตกลงกันระหว่างบริษทักับผูซ้ื้อ ซ่ึงราคาเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่มีส่วนลดดังกล่าว อยู่

ในช่วงราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ

บริษัท ท่ีประเ มินโดยที ่ป รึกษาทางการเ งิน 

ของบริษทั ซ่ึงอยู่ในช่วงราคาที่ 1.89 - 6.43 บาท

ต่อหุ้น และมีมูลค่ายุติธรรมที่เป็นราคาฐานที ่

4.02 บาทต่อหุน้ 

121
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ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ บริษทัคาดวา่จะดาํเนินการเพื่อใหผู้ซ้ื้อจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนแก่บริษทั รวมทั้งนาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

แลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560 

นอกจากน้ี ตามมาตรฐานทางการเงินวา่ดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Share - Based Payments) กาํหนดให้

บริษทัท่ีออกและเสนอขายหุน้ในราคาตํ่ากวา่ราคายติุธรรมตอ้งบนัทึกส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอขายหุน้และราคายติุธรรม 

คูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑใ์นงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยราคายติุธรรมกาํหนดใหใ้ชร้าคาใดราคาหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาตลาด ณ วนัใหสิ้ทธิ ซ่ึงคือวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนใน

คร้ังน้ี 

(2) ราคายติุธรรมของราคาหุน้สามญัของบริษทัท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั  

หรือ 

ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อ ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท อาจจะก่อให้เกิด

ผลกระทบทางบญัชีอนัเน่ืองมาจากมาตรฐานทางการเงินวา่ดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Share-Based Payments) โดย

ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นงบแสดงสถานะ

ทางการเงิน มีจาํนวนโดยประมาณ ดงัน้ี 

(1) หากอา้งอิงราคาตลาด โดยใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 7 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั แทน

ราคาตลาด ณ วนัให้สิทธิ ประมาณการผลกระทบทางการบญัชีท่ีอาจเกิดข้ึนเท่ากบั 3.22 บาทต่อหุ้น (7.47 - 

4.25 บาทต่อหุ้น) หรือ 644,000,000 บาท (200,000,000 หุน้ x 3.22 บาทต่อหุ้น) อยา่งไรก็ตามผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนจริงอาจจะสูงหรือตํ่ากวา่จาํนวนท่ีคาํนวณได ้ทั้งน้ี ผลกระทบดงักล่าวท่ีจะปรากฏในงบการเงินจะ

ข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของหุ้น ณ วนัให้สิทธิ ซ่ึงคือวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จดัสรรและเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี  

(2) หากอา้งอิงราคายติุธรรมของราคาหุน้สามญัของบริษทัท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั จะไม่มี

ผลกระทบในเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share - Based Payments) 

ทั้งน้ี ผลกระทบดา้นค่าใชจ่้ายดงักล่าวอาจส่งผลให้งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในช่วงเวลาท่ีมีการทาํรายการมีผล

ขาดทุนสุทธิได้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายที่ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์มีจาํนวนมากกว่ากาํไรจากการดาํเนินงานที่บริษทั 

สามารถทาํไดต้ามปกติ และอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัและผูส้อบ

บญัชีอยูร่ะหวา่งการหารือแนวทางการบนัทึกบญัชีกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือหาขอ้สรุปต่อไป   

1.1.4 บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

- คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

ผู้รับจดัสรรหุ้น : บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี  

(“ผูซ้ื้อ”) 

- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
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ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ บริษทัคาดวา่จะดาํเนินการเพื่อใหผู้ซ้ื้อจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนแก่บริษทั รวมทั้งนาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

แลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560 

นอกจากน้ี ตามมาตรฐานทางการเงินวา่ดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Share - Based Payments) กาํหนดให้

บริษทัท่ีออกและเสนอขายหุน้ในราคาตํ่ากวา่ราคายติุธรรมตอ้งบนัทึกส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอขายหุน้และราคายติุธรรม 

คูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑใ์นงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยราคายติุธรรมกาํหนดใหใ้ชร้าคาใดราคาหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาตลาด ณ วนัใหสิ้ทธิ ซ่ึงคือวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนใน

คร้ังน้ี 

(2) ราคายติุธรรมของราคาหุน้สามญัของบริษทัท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั  

หรือ 

ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อ ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท อาจจะก่อให้เกิด

ผลกระทบทางบญัชีอนัเน่ืองมาจากมาตรฐานทางการเงินวา่ดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Share-Based Payments) โดย

ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นงบแสดงสถานะ

ทางการเงิน มีจาํนวนโดยประมาณ ดงัน้ี 

(1) หากอา้งอิงราคาตลาด โดยใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 7 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั แทน

ราคาตลาด ณ วนัให้สิทธิ ประมาณการผลกระทบทางการบญัชีท่ีอาจเกิดข้ึนเท่ากบั 3.22 บาทต่อหุ้น (7.47 - 

4.25 บาทต่อหุ้น) หรือ 644,000,000 บาท (200,000,000 หุน้ x 3.22 บาทต่อหุ้น) อยา่งไรก็ตามผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนจริงอาจจะสูงหรือตํ่ากวา่จาํนวนท่ีคาํนวณได ้ทั้งน้ี ผลกระทบดงักล่าวท่ีจะปรากฏในงบการเงินจะ

ข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของหุ้น ณ วนัให้สิทธิ ซ่ึงคือวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จดัสรรและเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี  

(2) หากอา้งอิงราคายติุธรรมของราคาหุน้สามญัของบริษทัท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั จะไม่มี

ผลกระทบในเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share - Based Payments) 

ทั้งน้ี ผลกระทบดา้นค่าใชจ่้ายดงักล่าวอาจส่งผลให้งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในช่วงเวลาที่มีการทาํรายการมีผล

ขาดทุนสุทธิได้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายที่ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์มีจาํนวนมากกว่ากาํไรจากการดาํเนินงานที่บริษทั 

สามารถทาํไดต้ามปกติ และอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัและผูส้อบ

บญัชีอยูร่ะหวา่งการหารือแนวทางการบนัทึกบญัชีกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือหาขอ้สรุปต่อไป   

1.1.4 บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

- คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

ผู้รับจดัสรรหุ้น : บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี  

(“ผูซ้ื้อ”) 

- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
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ปัจจุบนั ผูซ้ื้อไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

และบริษทัไม่มีผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนักบัผูซ้ื้อ แต่ภายหลงัการจดัสรรและเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยมีสดัส่วนการถือ

หุน้ร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้

ของบริษทั) และจะเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3 ท่าน 

 รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทก่อนและหลงัการทาํรายการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลใน

วงจาํกดั 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นางระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3.  นายชีวพฒัน ์ณ ถลาง กรรมการ 

4.  นางสุภาพ นอ้ยอํ่า กรรมการ 

5.  นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมการ 

6.  นายสมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายเจริญจิตต ์ณ สงขลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8.  นายสมรรถ เรืองณรงค ์ กรรมการอิสระ 

9.  นายอาํพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ไดแ้ก่  นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ หรือ นางระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ 

คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ นางสุภาพ นอ้ยอํ่า, นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง, นาย

โชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

หากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัการผ่อนผนัการ

ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ื้อ และภายหลงัผู ้

ซ้ือไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทัแลว้ ผูซ้ื้อจะส่งผูแ้ทนจาํนวนไม่เกิน 3 คน เขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทั 

แทนกรรมการเดิมท่ีจะลาออกจากตาํแหน่ง ดงัน้ี 

1. กรรมการ 2 ท่านที่จะลาออกภายหลงัท่ีผูซ้ื้อไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทั ไดแ้ก่ นางสุภาพ น้อยอํ่า 

และ นายสมรรถ เรืองณรงค ์โดยผูซ้ื้อจะเสนอให้แต่งตั้ง นายกาํพล ปุญโสนี และ นายนรรัตน์ ล่ิมนรรัตน์ 

เป็นกรรมการแทนกรรมการเดิมท่ีลาออกจากตาํแหน่งดงักล่าว 

2. กรรมการอีกท่านหน่ึงจะลาออกจากตาํแหน่งภายใน 15 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีการจองซ้ือหุน้ใหม่เสร็จส้ิน 

และผูซ้ื้อจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการภายในวนัดงักล่าวเช่นเดียวกนั 

ทั้งน้ี โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัของบริษทั ภายหลงัการเขา้ถือหุ้นของผูซ้ื้อในบริษทัจะไม่กระทบต่อ

จาํนวนและตาํแหน่งกรรมการของครอบครัวอุทกะพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และผูบ้ริหารจัดการธุรกิจของ

บริษทัในปัจจุบนั อย่างไรก็ดี บริษทัจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัของบริษทั เพื่อให้
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สอดคลอ้งกบัโครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างกรรมการของบริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายหลงัการเขา้ถือหุ้น

ของบริษทัโดยผูซ้ื้อ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลงัการทาํรายการเพิม่ทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจาํกดั 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลงัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 
จํานวนหุ้น 

ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 

1. บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั - - 200,000,000 47.62 

2. นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน ์1/ 54,387,052 24.72 54,387,052 12.95 

3. นายระพี อุทกะพนัธุ ์1/ 40,415,672 18.37 40,415,672 9.62 

4. นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ 1/ 36,671,791 16.67 36,671,791 8.73 

5. บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) 6,449,473 2.93 6,449,473 1.54 

6. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 3,473,684 1.58 3,473,684 0.83 

7. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,016,414 1.37 3,016,414 0.72 

8. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 2,311,011 1.05 2,311,011 0.55 

9. น.ส.นิสา นอ้ยอํ่า 2,055,857 0.93 2,055,857 0.49 

10. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 1,389,473 0.63 1,389,473 0.33 

11. นางวไิลวรรณ อรุณยะเดช 1,250,000 0.57 1,250,000 0.30 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 151,420,427  68.83  351,420,427 83.67 

 ผูถื้อหุน้อื่น 68,579,438  31.17  68,579,438 16.33 

 รวม 219,999,865 100.00 419,999,865 100.00 

หมายเหตุ : อา้งอิงขอ้มูลการถือหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

1/  หากจดักลุ่มผูถื้อหุน้ลาํดบั 2 - 4 เป็นผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั จะมีสัดส่วนการถือหุน้รวมกนัร้อยละ 59.76 ก่อนการจดัสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุน และร้อยละ 31.30 หลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี  ทั้ งน้ี การจัดกลุ่มดังกล่าวมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงกลุ่มผูถื้อหุน้จากการรวมกนัตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ไดห้มายความว่าบุคคลในกลุ่มเป็นบุคคล

ตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ หรือเป็น Concert  Party กนัแต่อยา่งใด 

 ทั้งน้ีตามประกาศตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ไดก้าํหนดว่าในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

บริษทัตอ้งกาํหนดไม่ใหผู้ซ้ื้อในฐานะนกัลงทุนนาํหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายดงักล่าว ออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 

ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าวทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นกัลงทุนสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่ขา้มขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของ

จาํนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย หรือเท่ากบั 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ในคร้ังน้ี)  
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สอดคลอ้งกบัโครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างกรรมการของบริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายหลงัการเขา้ถือหุ้น

ของบริษทัโดยผูซ้ื้อ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลงัการทาํรายการเพิม่ทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจาํกดั 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลงัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 
จํานวนหุ้น 

ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 

1. บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั - - 200,000,000 47.62 

2. นางระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน ์1/ 54,387,052 24.72 54,387,052 12.95 

3. นายระพี อุทกะพนัธ์ุ 1/ 40,415,672 18.37 40,415,672 9.62 

4. นางเมตตา อุทกะพนัธุ ์1/ 36,671,791 16.67 36,671,791 8.73 

5. บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) 6,449,473 2.93 6,449,473 1.54 

6. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 3,473,684 1.58 3,473,684 0.83 

7. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,016,414 1.37 3,016,414 0.72 

8. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 2,311,011 1.05 2,311,011 0.55 

9. น.ส.นิสา นอ้ยอํ่า 2,055,857 0.93 2,055,857 0.49 

10. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 1,389,473 0.63 1,389,473 0.33 

11. นางวไิลวรรณ อรุณยะเดช 1,250,000 0.57 1,250,000 0.30 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 151,420,427  68.83  351,420,427 83.67 

 ผูถื้อหุน้อื่น 68,579,438  31.17  68,579,438 16.33 

 รวม 219,999,865 100.00 419,999,865 100.00 

หมายเหตุ : อา้งอิงขอ้มูลการถือหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

1/  หากจดักลุ่มผูถื้อหุน้ลาํดบั 2 - 4 เป็นผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั จะมีสัดส่วนการถือหุน้รวมกนัร้อยละ 59.76 ก่อนการจดัสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุน และร้อยละ 31.30 หลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี  ทั้ งน้ี การจัดกลุ่มดังกล่าวมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงกลุ่มผูถื้อหุน้จากการรวมกนัตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ไดห้มายความว่าบุคคลในกลุ่มเป็นบุคคล

ตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ หรือเป็น Concert  Party กนัแต่อยา่งใด 

 ทั้งน้ีตามประกาศตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ไดก้าํหนดว่าในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

บริษทัตอ้งกาํหนดไม่ใหผู้ซ้ื้อในฐานะนกัลงทุนนาํหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายดงักล่าว ออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 

ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าวทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นกัลงทุนสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่ขา้มขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของ

จาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย หรือเท่ากบั 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ในคร้ังน้ี)  
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1.1.5 รายละเอยีดของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

ข้อมูลโดยสรุปของบริษทั วฒันภกัด ีจาํกดั 

1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ลงทุนในบริษทั

ต่างๆ โดยปัจจุบนัยงัมิไดเ้ร่ิมดาํเนินงาน  

2) คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

 รายช่ือคณะกรรมการ ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด มีดงัน้ี  

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

2.  นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

3.  นางปภชัญา สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

4.  ม.ล. ตรีนุช สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

5.  นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

6.  นางนิดดา ธีระวฒันชยั กรรมการ 

7.  นายกาํพล ปุญโสณี กรรมการ 

กรรมการซ่ึงลงนามผกูพนับริษทั คือ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี หรือ นายปณต สิริวฒันภกัดี ลงลายมือช่ือ

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 900,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2,250,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 225,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจดัสรรและเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน และผอ่นผนัใหผู้ซ้ื้อไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั จากการจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนแลว้ ผูซ้ื้อจะเรียกชาํระค่าหุน้ใหค้รบ 9,000,000 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 900,000,000 

บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 909,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของสิทธิออก

เสียงทั้งหมด (ร้อยละ) 

1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 449,999 50.00 50.00 

2. นายปณต สิริวฒันภกัดี 449,999 50.00 50.00 

3. นางปภชัญา สิริวฒันภกัดี 1 0.00 0.00 

4. ม.ล. ตรีนุช สิริวฒันภกัดี 1 0.00 0.00 

 รวม 900,000 100.00 100.00 
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3) สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน 

บริษทั วฒันภกัดี จาํกัดไม่มีขอ้มูลผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน เน่ืองจากผูซ้ื้อเป็นบริษทัที่

จดัตั้งข้ึนใหม่ 

1.1.6 สัญญาและเง่ือนไขสําคญัของสัญญา 

สรุปเง่ือนไขสาํคญัของสญัญาจองซ้ือหุน้ 

ผูซ้ื้อและบริษทัเขา้ทาํสญัญาจองซ้ือหุน้ของบริษทั ฉบบัลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2559 (“สัญญาจองซ้ือหุ้น”) เง่ือนไข

สาํคญัตามสญัญาจองซ้ือหุน้มีดงัต่อไปน้ี 

วนัลงนาม 18 ธนัวาคม 2559 

คู่สญัญา (1) บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั ในฐานะผูจ้องซ้ือ (“ผู้ซ้ือ”) 

(2)  บริษทั อมรินทร์พริ้นติ ้ง  แอนด ์  พบัลิชชิ ่ง  จํากดั (มหาชน )  ในฐานะผูอ้อกหุ ้น 

(“บริษัท”) 

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุน หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 200,000,000 หุน้ ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (“หุ้นใหม่”) 

มูลค่าเสนอขาย หุน้ละ 4.25 บาท 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน 1. หนา้ท่ีของผูซ้ื้อในการจองซ้ือหุน้ใหม่ และชาํระเงินค่าหุน้ใหม่ในราคาจองซ้ือหุน้ใหม่ และ

หน้าที่ของบริษทัในการออกหุ้นใหม่นั้นข้ึนอยู่กับความสําเร็จของเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

ทั้งหมดทุกขอ้ (เวน้แต่ผูซ้ื้อหรือบริษทั แลว้แต่กรณี จะไดส้ละสิทธิในเง่ือนไขขอ้ใดขอ้

หน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

(ก) นับแต่วนัที่ลงนามในสัญญาน้ี จนถึงวนัที่การจองซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน จะตอ้งไม่มี

เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อสถานะทางการเงิน ทรัพยสิ์น 

หรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั   

(ข) บริษัทได้รับมติ การอนุมัติ ความยินยอม หรือการผ่อนผัน จากคู่สัญญาหรือ

บุคคลภายนอกภายใตเ้อกสารสัญญาสําคญัใดๆ ท่ีบริษทั เป็นคู่สัญญา เก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 

(ค) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้ 

(ง) สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

(จ) สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดผ้อ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ 

(ฉ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์ที่

เก่ียวขอ้งอนัอาจส่งผลกระทบใหก้ารจองซ้ือหุ้นใหม่น้ีไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดย

ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานหรือสถานะ

ทางการเงินของผูซ้ื้ออยา่งมีนยัสาํคญั 
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3) สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน 

บริษทั วฒันภกัดี จาํกัดไม่มีขอ้มูลผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน เน่ืองจากผูซ้ื้อเป็นบริษทัที่

จดัตั้งข้ึนใหม่ 

1.1.6 สัญญาและเง่ือนไขสําคญัของสัญญา 

สรุปเง่ือนไขสาํคญัของสญัญาจองซ้ือหุน้ 

ผูซ้ื้อและบริษทัเขา้ทาํสญัญาจองซ้ือหุน้ของบริษทั ฉบบัลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2559 (“สัญญาจองซ้ือหุ้น”) เง่ือนไข

สาํคญัตามสญัญาจองซ้ือหุน้มีดงัต่อไปน้ี 

วนัลงนาม 18 ธนัวาคม 2559 

คู่สญัญา (1) บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั ในฐานะผูจ้องซ้ือ (“ผู้ซ้ือ”) 

(2)  บริษทั อมรินทร์พริ้นติ ้ง  แอนด ์  พบัลิชชิ ่ง  จํากดั (มหาชน )  ในฐานะผูอ้อกหุ ้น 

(“บริษัท”) 

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุน หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 200,000,000 หุน้ ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (“หุ้นใหม่”) 

มูลค่าเสนอขาย หุน้ละ 4.25 บาท 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน 1. หนา้ท่ีของผูซ้ื้อในการจองซ้ือหุน้ใหม่ และชาํระเงินค่าหุน้ใหม่ในราคาจองซ้ือหุน้ใหม่ และ

หน้าที่ของบริษทัในการออกหุ้นใหม่นั้นข้ึนอยู่กับความสําเร็จของเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

ทั้งหมดทุกขอ้ (เวน้แต่ผูซ้ื้อหรือบริษทั แลว้แต่กรณี จะไดส้ละสิทธิในเง่ือนไขขอ้ใดขอ้

หน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

(ก) นับแต่วนัที่ลงนามในสัญญาน้ี จนถึงวนัที่การจองซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน จะตอ้งไม่มี

เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อสถานะทางการเงิน ทรัพยสิ์น 

หรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั   

(ข) บริษัทได้รับมติ การอนุมัติ ความยินยอม หรือการผ่อนผัน จากคู่สัญญาหรือ

บุคคลภายนอกภายใตเ้อกสารสัญญาสําคญัใดๆ ท่ีบริษทั เป็นคู่สัญญา เก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 

(ค) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้ 

(ง) สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

(จ) สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดผ้อ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ 

(ฉ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์ที่

เก่ียวขอ้งอนัอาจส่งผลกระทบใหก้ารจองซ้ือหุ้นใหม่น้ีไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดย

ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานหรือสถานะ

ทางการเงินของผูซ้ื้ออยา่งมีนยัสาํคญั 
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(ช)  ใบอนุญาตต่างๆ ท่ีบริษทัและบริษทัในเครือมีอยู ่ยงัมีผลบงัคบัใชส้มบูรณ์ 

(ซ)  ไม่มีเหตุผิดสัญญาอยา่งมีนยัสาํคญัอนัเกิดจากการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ

ใดๆ โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ตามท่ีกาํหนดในสญัญาน้ี 

2.  คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนในการจองซ้ือหุน้ใหม่ และชาํระเงิน

ค่าหุน้ใหม่ในราคาจองซ้ือหุ้นใหม่ในวนัท่ีการจองซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน ตามขอ้ 1 ไม่วา่ในเวลา

ใด ๆ ก็ตามโดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ 

3. บริษทัและผูซ้ื้อตกลงจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดในการทาํให้เง่ือนไขบงัคบัก่อนใน

การจองซ้ือหุ้นใหม่ และชาํระเงินค่าหุ้นใหม่ในราคาจองซ้ือหุ้นใหม่ ท่ีกาํหนดไวใ้ห้เป็น

ความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย สาํเร็จลุล่วงก่อนหรือภายในวนัท่ีการจองซ้ือหุ้น

เสร็จส้ิน 

4. ในกรณีท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนในการจองซ้ือหุน้ใหม่ และชาํระเงินค่าหุน้ใหม่ในราคาจองซ้ือ

หุน้ใหม่ตามขอ้ 1 ไม่สาํเร็จครบถว้นภายในวนัท่ีการจองซ้ือหุน้เสร็จส้ิน และคู่สญัญาฝ่ายท่ี

มีสิทธิสละสิทธ์ิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนไม่สละสิทธ์ิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนนั้น คู่สญัญาฝ่ายท่ี

มีสิทธิสละสิทธ์ิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

ดาํเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าว ให้ครบถว้นออกไปตามท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีมีสิทธิ

สละสิทธ์ิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนเห็นสมควร 

    หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนในการจองซ้ือหุน้ใหม่ และการชาํระเงินค่าหุ้นใหม่ในราคาจองซ้ือ

หุน้ใหม่ตามขอ้ 1 ไม่สาํเร็จครบถว้นภายในวนัท่ีการจองซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน และไม่มีการสละ

สิทธิในเงื่อนไขดังกล่าว รวมทั้ งไม่มีการขยายระยะเวลาตามขอ้สัญญาน้ี ให้ถือว่าสิทธิ

หนา้ท่ีและภาระผูกพนัของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามสัญญาน้ีเป็นอนัส้ินสุดลง และคู่สัญญา

แต่ละฝ่ายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกนั เวน้แต่เป็นค่าเสียหายท่ีเกิดจากการท่ี

คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่อาจปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของฝ่ายตนตามขอ้ 1 น้ีได ้

เง่ือนไขสาํคญั 1. ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีระบุในสญัญาจองซ้ือหุน้ หนา้ท่ีของผูซ้ื้อในการจองซ้ือหุ้นใหม่

และชําระค่าหุ้นดังกล่าว นอกจากเป็นไปตามเงื่อนไขบังคบัก่อนประการอื่นซ่ึงเป็น

เง่ือนไขทัว่ไปท่ีไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ ให้รวมถึงกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

ของบริษทั ซ่ึงจะมีการประชุมในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 จะตอ้งมีมติอนุมติัในเร่ืองท่ี

สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) อนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนโดยออกหุ้นใหม่ ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 47.62 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้น

ใหม่) ทั้งน้ี ภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 419,999,865 

บาท ซ่ึงประกอบไปดว้ยหุ้นสามญัเท่ากบั 419,999,865 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท 

(2) อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูซ้ื้อ ซ่ึงถือเป็นการเสนอขายหุ้น

ใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
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(3) อนุมัติการผ่อนผันการทําคํา เสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมดของกิจการให้แ ก่ 

ผูซ้ื้อ  

2. ภายใน 15 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีการจองซ้ือหุน้ใหม่เสร็จส้ิน บริษทัจะแต่งตั้งกรรมการ

จาํนวนไม่เกิน 3 รายท่ีเสนอช่ือโดยผูซ้ื้อเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัแทนท่ีกรรมการ

ปัจจุบนัท่ีจะลาออกจากการเป็นกรรมการ 

3. ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีการจองซ้ือหุน้ใหม่เสร็จส้ิน บริษทัจะยืน่คาํขออนุญาตต่อ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง) เพ่ือใหรั้บหุน้ใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

1.2 ข้อมูลโดยสรุปของ บริษทั อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี 

1.3 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษทัจดทะเบยีน 

1.3.1 วตัถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ 

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัประสบภาวะขาดทุนอยา่งมากจากการดาํเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ย (บริษทั 

อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จาํกดั หรือ ATV) อยา่งต่อเน่ืองมาในช่วงเกือบ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตามงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2557 

- 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน (91.46) ลา้นบาท (416.41) ลา้นบาท 

และ (468.93) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2556 2557 2558 ม.ค.-ก.ย.2559 

รายไดร้วม 2,088.63 1,913.97 2,003.86 1,249.09 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม 1,731.37 2,026.77 2,449.44 1,706.59 

กาํไร(ขาดทุน)รวมสาํหรับงวด 285.07 (89.70) (417.14) (468.93) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 285.07 (91.46) (416.40) (468.93) 

หน้ีสินรวม 467.14 3,406.70 3,705.53 3,994.95 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,058.69 1,965.00 1,394.60 925.67 

ผลประกอบการของบริษทัท่ีมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจาํนวนมากจาก

การดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัย่อย ท่ีมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูง ท่ีสําคญัประกอบด้วยค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ตน้ทุนพนกังานและบุคลากรสายงานสนบัสนุน ตน้ทุนการ

ผลิตรายการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินสถาบนัการเงินเพื่อชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต เป็นตน้ ซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ี ATV ตอ้งชาํระอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีรายไดค้่าบริการออกอากาศซ่ึงมี

ปัจจยัหลกัมาจากอตัราค่าโฆษณาและอตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อนัเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลให้การใชส่ื้อโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ มี
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(3) อนุมัติการผ่อนผันการทําคํา เสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมดของกิจการให้แ ก่ 

ผูซ้ื้อ  

2. ภายใน 15 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีการจองซ้ือหุน้ใหม่เสร็จส้ิน บริษทัจะแต่งตั้งกรรมการ

จาํนวนไม่เกิน 3 รายท่ีเสนอช่ือโดยผูซ้ื้อเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัแทนท่ีกรรมการ

ปัจจุบนัท่ีจะลาออกจากการเป็นกรรมการ 

3. ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีการจองซ้ือหุน้ใหม่เสร็จส้ิน บริษทัจะยืน่คาํขออนุญาตต่อ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง) เพ่ือใหรั้บหุน้ใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

1.2 ข้อมูลโดยสรุปของ บริษทั อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี 

1.3 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษทัจดทะเบยีน 

1.3.1 วตัถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ 

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัประสบภาวะขาดทุนอยา่งมากจากการดาํเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ย (บริษทั 

อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จาํกดั หรือ ATV) อยา่งต่อเน่ืองมาในช่วงเกือบ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตามงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2557 

- 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน (91.46) ลา้นบาท (416.41) ลา้นบาท 

และ (468.93) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2556 2557 2558 ม.ค.-ก.ย.2559 

รายไดร้วม 2,088.63 1,913.97 2,003.86 1,249.09 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม 1,731.37 2,026.77 2,449.44 1,706.59 

กาํไร(ขาดทุน)รวมสาํหรับงวด 285.07 (89.70) (417.14) (468.93) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 285.07 (91.46) (416.40) (468.93) 

หน้ีสินรวม 467.14 3,406.70 3,705.53 3,994.95 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,058.69 1,965.00 1,394.60 925.67 

ผลประกอบการของบริษทัท่ีมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจาํนวนมากจาก

การดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัย่อย ที่มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูง ที่สําคญัประกอบด้วยค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ตน้ทุนพนกังานและบุคลากรสายงานสนบัสนุน ตน้ทุนการ

ผลิตรายการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินสถาบนัการเงินเพื่อชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต เป็นตน้ ซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ี ATV ตอ้งชาํระอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีรายไดค้่าบริการออกอากาศซ่ึงมี

ปัจจยัหลกัมาจากอตัราค่าโฆษณาและอตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อนัเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลให้การใชส่ื้อโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ มี

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
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แนวโนม้ลดลง แต่การใชส่ื้อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยัและส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนัท่ีใชส่ื้อผา่นโลกออนไลน์มากข้ึน  

ประกอบกบัปัญหาการเขา้ถึงทีวดิีจิทลัของผูบ้ริโภคยงัมีขอ้จาํกดัจากการพฒันาโครงข่ายทีวดิีจิทลัของทางการท่ียงั

ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไม่สามารถขยายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้อีกทั้งช่องทีวดิีจิทลัท่ีมีเพ่ิมข้ึนถึง 24 ช่อง ส่งผลให้การ

แข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะที่การพฒันาช่องรายการของ ATV ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และไม่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มเท่าท่ีควร จึงไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึง

ภายใตส้ภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและยงัไม่มีทิศทางการฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ส่งผลให้การจดัสรรค่าใชจ่้ายโฆษณา

ของภาคธุรกิจต่างๆ ที่ถือเป็นรายได้สําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีอตัราการเติบโตที่ลดลงไปด้วย ส่งผลให้

ความสามารถในการสร้างรายได้และการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิทลัไม่เป็นไปตามประมาณการของบริษทั ทาํให้ ATV 

ประสบปัญหาขาดทุนจาํนวนมากและต่อเน่ืองมานบัแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จนถึงงวดปัจจุบนั และเร่ิมมีผลขาดทุนเกินทุน

ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เป็นตน้มา โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มีส่วนของผูถื้อหุน้

ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จาํนวน (164.78) ลา้นบาท และ (331.68) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลประกอบการท่ีขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

และกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโดยรวมของบริษทั ประกอบกบัในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ATV มีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายชาํระตามกาํหนดเวลาของสัญญาเป็นเงินจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4 ท่ีตอ้งจ่ายชาํระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จาํนวน 513 ลา้นบาท1

2
 (คาดวา่ส่วนหน่ึงจะมาจากการเบิกกูย้ืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 

410 ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินเฉล่ียประมาณเดือนละ 23 ลา้นบาท (สําหรับการชาํระคืน

เงินกูใ้นปี 2560)  และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนใน

การดาํเนินกิจการอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 18.84 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความจาํเป็นที่จะตอ้งใชเ้งินทุนเพื่อการดาํเนินธุรกิจและชาํระภาระผูกพนัตาม

สญัญาต่างๆ ถึงแมจ้ะสามารถเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาท่ีมีกบัสถาบนัการเงินไดก็้ตาม ในส่วนของบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 291.03 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้งสาํรองไวใ้ชส้าํหรับการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ ของบริษทั โดยท่ีบริษทัไม่มีเงินทุน

ภายในเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการดาํเนินงานของ ATV ได ้หากไม่มีการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพ่ิมเติม  

ตารางสรุปภาระผูกพนัในการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

การประมูลคล่ืนความถี่เพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในการประกอบการกจิการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดบัชาต ิพ.ศ. 2556 

 

 

                                                           
2 ทั้งน้ี บริษทัอาจปรับเปลี่ยนแผนการชาํระค่าใบอนุญาตที่ยงัเหลืออยู่ ภายหลงัจากที่ กสทช. ไดอ้อกแนวทางปฏิบติัเพือ่รองรับการ

ดาํเนินการตามคาํส่ังของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 รวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนแผนการชาํระคืนเงินกู้ยืม และ

จาํนวนเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินการ ตามความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบริษทัต่อไป โดยบริษทัเช่ือว่าจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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งวดที ่ ระยะเวลาในการชําระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต* (บาท) 

ส่วนของราคาขั้นตํา่ ส่วนที่เกนิราคาขั้นตํ่า รวมค่าธรรมเนียม 

1 ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับ

ห นัง สือ แ จ้ง ก า ร เ ป็ น ผู ้ช น ะ ก า ร

ประมูล 

755,000,000 181,000,000 936,000,000 

2 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลา 1 ปีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

453,000,000 181,000,000 634,000,000 

3 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลา 2 ปีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

151,000,000 362,000,000 513,000,000 

4 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลา 3 ปีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

151,000,000 362,000,000 513,000,000 

5 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลา 4 ปีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

- 362,000,000 362,000,000 

6 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลา 5 ปีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

- 362,000,000 362,000,000 

 รวมค่าธรรมเนียม 1,510,000,000 1,810,000,000 3,320,000,000 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4-6 มีกาํหนดชาํระภายในเดือนพฤษภาคม 2560 – 2562 ตามลาํดบั 

ตารางสรุปยอดหน้ีคงคา้งและการชาํระคืนเงินกูย้มืของ ATV ในปี 2558 - 2565 

 

เกดิขึน้จริง ประมาณการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2558 

ปี 2559 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ม.ค. - ก.ย. ต.ค. -ธ.ค. 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 400 450 450 450 450 450 450 450 450 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัท  130 570 670 701/ 70 70 70 70 70 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  

 

      ตน้งวด 470 980 1,355 1,340 1,480 1,433 1,280 694 94 

เบิกเพ่ิม 2/ 510 410 - 410 345 345 - - - 

ชาํระคืน 3/ - (35) (15) (270) (392) (498) (586) (600) (94) 

ส้ินงวด 980 1,355 1,340 1,480 1,433 1,280 694 94 - 

รวมยอดเงินกู้ยืมคงค้างของ ATV 1,510 2,375 2,460 2,000 1,953 1,800 1,214 614 520 

หมายเหตุ : 1/ ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 ATV จะปรับโครงสร้างเงินทุนดว้ยการแปลงหน้ีเงินกูย้ืมระยะส้ันจาํนวน 600 ลา้นบาท ที่

ไดกู้ย้ืมมาจากบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของ ATV ทั้งจาํนวนมาเป็นทุนจดทะเบียน  โดย ATV จะเพิ่มทุนชาํระแลว้

จาํนวน 600 ลา้นบาท จากทุนชาํระแลว้เดิมจาํนวน 1,200 ลา้นบาท เป็น 1,800 ลา้นบาท เพื่อนาํเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุน

มาชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันดงักล่าว  

 2/ การเบิกเงินกู้เพ่ิมเติมเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้กับสถาบนัการเงินตามโครงสร้างการจ่ายค่าธรรมเนียม

 ใบอนุญาตตามประกาศ กสทช . เ ร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพือ่ให้บริการ

 โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 
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3/  การชาํระคืนเงินกู้ยืม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงขอ้มูลที่ไดรั้บจากบริษทั ตามที่บริษทัไดรั้บการผ่อนปรน

เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้จากสถาบนัการเงิน 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วนเพื่อนาํมาใชใ้นการ

ดาํเนินการต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจของบริษทัยอ่ยดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ประกอบกบัสถานะของบริษทัใน

ปัจจุบนัมีภาระหน้ีสินสูง โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ตามงบการเงินรวมของบริษทั แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

ผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) สูงถึง 4.32 เท่า (อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีบริษทัตอ้งดาํรงตามสญัญาเงินกูก้บัสถาบนั

การเงินไม่เกิน 2 เท่า ซ่ึงสถาบนัการเงินพิจารณาอตัราส่วนดงักล่าวจากงบการเงินรวมประจาํปีของบริษทั ดว้ยเหตุน้ี บริษทั

จึงอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อพิจารณาอนุมติัผ่อนผนัเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไข

เดิม ซ่ึงคาดวา่จะทราบผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงินในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560) โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.66 เท่า และไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการจากสถาบนั

การเงิน อีกทั้งมีแนวโนม้วา่อตัราส่วนดงักล่าวเม่ือคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัในงวดปี 2559 จะมีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนเพ่ิมสูงข้ึนอีก ทาํให้บริษทัมีความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขของสัญญากูย้ืมเงินหากไม่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสถาบนั

การเงินต่อไป นอกจากน้ีการท่ีบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงยงัเป็นขอ้จาํกดัในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมดว้ยการ

กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  

ดงันั้นการจดัหาเงินทุนดว้ยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และจะช่วยให้

บริษทัมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมข้ึน โดยจะทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงจาก 4.32 เท่า เป็น 2.25 เท่า  

(คาํนวณโดยอา้งอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 :  หน้ีสินรวม / (ส่วนของผูถื้อหุ้น + เงิน

เพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซ่ึงบริษทัคาดวา่การเจรจาขอผ่อน

ปรนเง่ือนไขใหม่กบัสถาบนัการเงินทาํไดดี้ข้ึน  

ทั้งน้ี บริษทัจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนบางส่วนไปชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระในปี 2560 สาํหรับเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใชเ้งินท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานในอนาคต 

หากแต่บริษทัมีเงินไม่เพียงพอจากการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัอาจพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก โดยการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หรือบุคคลในวงจาํกดั เพือ่ให้บริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอ ในการชาํระคืน

เงินกูย้มืสถาบนัการเงินต่อไป 

ในการพิจารณาทางเลือกในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัในคร้ังน้ี หากบริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูซ้ื้อ หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม อาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถขายหุ้นไดค้รบทั้ง

จาํนวน และในระดบัราคาท่ีเหมาะสม หรืออาจมีเง่ือนไขอ่ืนท่ีผูล้งทุนตอ้งการเกินกวา่ท่ีบริษทัจะยอมรับได ้รวมทั้งอาจตอ้ง

ใชเ้วลาในการเจรจาต่อรองหรือมีขั้นตอนดาํเนินการท่ีนานกว่า  เช่นเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปที่มี

ขั้นตอนท่ีนานกวา่ ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถระดมทุนไดส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนไดอ้ยา่งเพียงพอ

และทนัตามระยะเวลาท่ีตอ้งการได ้และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการ

ชาํระคืนหน้ีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อบริษทัในฐานะบริษทัแม่และเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

โดยการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัจะออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

คือ บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นมูลค่า

เสนอขายรวม 850 ลา้นบาท  
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บริษทัจะนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี ไปลงทุน

เพ่ิมเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัล รวมทั้งการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และชาํระคืนเงินกู้ยืมสถาบัน

การเงิน ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ย เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทลั ดว้ยมูลค่าราคาประมูลทั้งส้ิน 

3,320 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 โดยเร่ิม

ออกอากาศทีวดิีจิทลัทางช่องอมรินทร์ทีว ีเอชดี (ช่อง 34) เป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 และไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่า

ใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทลั ประเภทมาตรฐานความคมชดัสูงกบัสถานี

วิทยโุทรทศัน์กองทพับก เป็นเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571) ซ่ึง

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  เร่ือง หลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ในการประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภท

บริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวดิีจิทลั รวม 6 งวด (ปี 

2557-2562) ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในงวดท่ี 1 ถึงงวดที่ 3 แลว้ เป็นจาํนวนเงินรวม

ทั้งส้ิน 2,083 ลา้นบาท คงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ในงวดท่ี 4 ถึงงวดท่ี 6 ซ่ึงตอ้งชาํระในปี 2560-

2562 จาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั 2

3 คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,237 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม สําหรับการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4-6 ท่ีอา้งถึงคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

76/2559 ท่ีใหส้ามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชาํระค่าธรรมเนียมออกไป และลดจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดลง นั้น 

อาจช่วยลดภาระกระแสเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมลงไปไดบ้า้ง แต่หาก บริษทัย่อยยงัคงไม่สามารถสร้างรายไดค้่าบริการ

ออกอากาศ หรือมีอตัราค่าโฆษณาเพ่ิมข้ึน บริษทัย่อยก็อาจประสบปัญหาสภาพคล่องไดใ้นอนาคต นอกจากน้ีบริษทัยอ่ย

จะตอ้งชาํระค่าเช่าโครงข่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 14.16 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัน้ี  

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ทุน จํานวนเงินท่ีใช้

โดยประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน

โดยประมาณ 

1. ชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ในจาํนวนเงินท่ี

เกินจากการเบิกเงินกูย้มืตามสัญญาเงินกู ้

1501/ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 

2. ชาํระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 300 ภายในปี 2560 

3. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่า

โครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ 

400 ภายในปี 2560 

                                                           
3  อา้งถึงคาํส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2559 หากผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีไม่

สามารถชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไดต้ามกาํหนดเวลาเดิมของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ได ้ใหแ้จง้หนงัสือไปยงั 

กสทช. เพ่ือชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตามคาํส่ังน้ีได ้ กล่าวคือในส่วนของ AMARIN การชาํระในงวดที่ 4 ถึง

งวดท่ี 6 ซ่ึงตอ้งชาํระในปี 2560-2562 จากเดิมท่ีตอ้งชาํระจาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั จะ

สามารถทยอยชาํระไดใ้นปี 2560-2561 จาํนวน 256.50 ลา้นบาท และ 256.50 ลา้นบาท และสําหรับปี 2562-2565 จาํนวนปีละ 181 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราเท่ากับอตัราดอกเบ้ียนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศกาํหนดในวนัท่ีชาํระ นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระตามกาํหนดเดิม 
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บริษทัจะนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี ไปลงทุน

เพ่ิมเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัล รวมทั้งการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และชาํระคืนเงินกู้ยืมสถาบัน

การเงิน ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ย เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทลั ดว้ยมูลค่าราคาประมูลทั้งส้ิน 

3,320 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 โดยเร่ิม

ออกอากาศทีวดิีจิทลัทางช่องอมรินทร์ทีว ีเอชดี (ช่อง 34) เป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 และไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่า

ใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทลั ประเภทมาตรฐานความคมชดัสูงกบัสถานี

วิทยโุทรทศัน์กองทพับก เป็นเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571) ซ่ึง

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  เร่ือง หลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ในการประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภท

บริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวดิีจิทลั รวม 6 งวด (ปี 

2557-2562) ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในงวดท่ี 1 ถึงงวดที่ 3 แลว้ เป็นจาํนวนเงินรวม

ทั้งส้ิน 2,083 ลา้นบาท คงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ในงวดท่ี 4 ถึงงวดท่ี 6 ซ่ึงตอ้งชาํระในปี 2560-

2562 จาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั 2

3 คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,237 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม สําหรับการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4-6 ท่ีอา้งถึงคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

76/2559 ท่ีใหส้ามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชาํระค่าธรรมเนียมออกไป และลดจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดลง นั้น 

อาจช่วยลดภาระกระแสเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมลงไปไดบ้า้ง แต่หาก บริษทัย่อยยงัคงไม่สามารถสร้างรายไดค้่าบริการ

ออกอากาศ หรือมีอตัราค่าโฆษณาเพ่ิมข้ึน บริษทัย่อยก็อาจประสบปัญหาสภาพคล่องไดใ้นอนาคต นอกจากน้ีบริษทัยอ่ย

จะตอ้งชาํระค่าเช่าโครงข่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 14.16 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัน้ี  

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ทุน จํานวนเงินท่ีใช้

โดยประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน

โดยประมาณ 

1. ชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ในจาํนวนเงินท่ี

เกินจากการเบิกเงินกูย้มืตามสัญญาเงินกู ้

1501/ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 

2. ชาํระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 300 ภายในปี 2560 

3. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่า

โครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ 

400 ภายในปี 2560 

                                                           
3  อา้งถึงคาํส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2559 หากผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีไม่

สามารถชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไดต้ามกาํหนดเวลาเดิมของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ได ้ใหแ้จง้หนงัสือไปยงั 

กสทช. เพ่ือชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตามคาํส่ังน้ีได ้ กล่าวคือในส่วนของ AMARIN การชาํระในงวดที่ 4 ถึง

งวดท่ี 6 ซ่ึงตอ้งชาํระในปี 2560-2562 จากเดิมท่ีตอ้งชาํระจาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั จะ

สามารถทยอยชาํระไดใ้นปี 2560-2561 จาํนวน 256.50 ลา้นบาท และ 256.50 ลา้นบาท และสําหรับปี 2562-2565 จาํนวนปีละ 181 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราเท่ากับอตัราดอกเบ้ียนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศกาํหนดในวนัท่ีชาํระ นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระตามกาํหนดเดิม 
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หมายเหตุ : แผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ บริษทัอาจปรับเปลี่ยนในส่วนของแผนการชาํระคืนเงินกูย้ืม และจาํนวน

เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษทัต่อไป โดยบริษทัเชื่อว่าจะไม่ส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

1/ ทั้งน้ี บริษทัอาจปรับเปลี่ยนแผนการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ภายหลงัจากที่ กสทช. ไดอ้อกแนวทางปฏิบติัเพื่อ

รองรับการดาํเนินการตามคาํส่ังของหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 76/2559 รวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนแผนการ

ชาํระคืนเงินกูย้มื และจาํนวนเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินการ ตามความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบริษทัต่อไป 

โดยบริษทัเช่ือวา่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัจะไดรั้บเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 850 ลา้นบาท ซ่ึงจะทาํ

ให้บริษทัมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงและรวดเร็ว เพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยให้ดาํเนินต่อไปไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง การชาํระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน การชาํระค่าใบอนุญาต และการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคต์่างๆ ไดท้นัต่อ

ความตอ้งการ โดยจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน และไม่เป็นภาระแก่บริษทัในอนัท่ีจะตอ้งจดัหา

เงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีฐานะการเงินดีข้ึนและภายหลงัการเพ่ิมทุนจะมีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 4.32 เท่า เป็น 2.25 เท่าโดยประมาณ นอกจากน้ี การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อมีความเหมาะสม เน่ืองจากผูซ้ื้อเป็นผูล้งทุนและพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ท่ีมีความพร้อมดา้น

เงินทุนสูง มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และ

การใชส่ื้อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัธุรกิจและสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการ

แข่งขนัในธุรกิจทีวดิีจิทลัและส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัไดใ้นระยะยาว  

อยา่งไรก็ตาม การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาด นอกจากจะ

มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) แลว้ ยงัมีผลกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจา้ของและสิทธิการออก

เสียงของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั (Control Dilution) แต่หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาเงินทุน

จาํนวนมากภายในเวลาท่ีจาํกดั โดยเฉพาะเพื่อชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามภาระผูกพนัท่ีมีอยูจ่ากการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัได้

อยา่งเพียงพอตามกาํหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั ภายใตข้อ้จาํกดัทางการเงินท่ี

บริษทัประสบผลขาดทุนจาํนวนมากอย่างต่อเน่ือง การติดภาระเงื่อนไขขอ้จาํกัดของสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนกับสถาบัน

การเงิน และภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัชะลอตวัและภาวะอุตสาหกรรมทีวีดิจิทลัท่ีมี

การแข่งขนัสูง การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิ่งและ

มากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ 

1.3.2 ข้อดข้ีอด้อยระหว่างการทาํรายการกบัไม่ทาํรายการ 

(1) ข้อดขีองการทาํรายการ  

1) มแีหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจให้ต่อเน่ืองต่อไปได้ 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี บริษทัจะไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเป็นเงิน

สดจาํนวน 850 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชต้ามวตัถุประสงคต์่างๆ ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัไดอ้ยา่งเพียงพอ

และทนัตามความตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายตามภาระผกูพนัท่ีตอ้งชาํระตามกาํหนดเวลาของสญัญาต่างๆ  เช่น การ

จ่ายชาํระคืนหน้ีเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน และการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนท่ีเกินจากการเบิกเงินกูย้มืตามสญัญา  

รวมทั้งบริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของ

การดาํเนินธุรกิจและจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยมีหน้ีสินภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทัล

จาํนวน 1,237 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลคลื่นความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ดว้ย

ราคาประมูลจาํนวน 3,320 ลา้นบาท โดยจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่ กสทช. ภายในระยะเวลา 5 ปี 

(ปี 2557 - 2562) ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวในส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเงินไปแลว้จาํนวน 

2,083 ลา้นบาท ยงัคงเหลือค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจํานวน 1,237 ล้านบาท ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระอีก 3 งวด ในปี 2560, 2561 

และ 2562 จาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัไปวาง

เป็นหลกัประกนัสญัญา โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีหนงัสือคํ้าประกนัคงเหลือจาํนวน 1,323.59 ลา้นบาท แหล่งเงินทุน

ท่ีใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตดงักล่าวนั้น ส่วนหน่ึงมาจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีบริษทัไดมี้การทาํสัญญากูย้ืมเงินไว้

แลว้ โดยบริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนับริษทัยอ่ยในการชาํระหน้ีตามสญัญาเงินกูด้งักล่าว 

ทั้งน้ี หากบริษทัย่อยไม่สามารถชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนท่ีเหลือให้แก่ กสทช. ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด กสทช. มีสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารผูค้ ํ้ าประกัน ชาํระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ กสทช. แทนบริษทัย่อย ตาม

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารให้ไวแ้ก่ กสทช. และในกรณีท่ีธนาคารไดช้าํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ กสทช.   แลว้  

ธนาคารย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทในฐานะผูค้ ํ้ าประกันบริษทัย่อยชาํระค่าธรรมเนียมคืน พร้อมทั้ งค่าใช้จ่ายและ

ค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัธนาคาร  

บริษทัยอ่ยยงัมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจากการใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศันใ์นระบบดิจิทลัท่ีไดท้าํสญัญาเช่าใช้

กบัสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก เป็นจาํนวนเงินเดือนละ 14.16 ลา้นบาท และมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมตาม

กาํหนดเวลาจากการกูย้ืมเงินเพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีตอ้งใชห้มุนเวียนใน

การดาํเนินธุรกิจต่อไป 

ค่าใชจ่้ายและภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีมีจาํนวนเงินสูง และมีกาํหนดเวลาแน่นอนท่ีตอ้งจ่ายชาํระในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4 จาํนวน 513 ลา้นบาท มีกาํหนดจ่ายชาํระในเดือนพฤษภาคม 2560 และการชาํระคืน

เงินกูย้ืมสถาบนัการเงินในปี 2560 จาํนวน 270 ลา้นบาท เป็นตน้ ซ่ึงจากปัญหาสภาพคล่องและผลประกอบการท่ีมีผล

ขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหใ้นปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถจดัหาเงินจากแหล่งเงินภายในบริษทั เพ่ือ

มาชาํระค่าใชจ่้ายและภาระผกูพนัต่างๆ ไดค้รบถว้นตามกาํหนดเวลาได ้

ดงันั้น การเพ่ิมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จะทาํให้บริษทัมีแหล่ง

เงินทุนเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ยไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละความจาํเป็นต่างๆ ไดอ้ยา่งเพียงพอ

และทนัตามความตอ้งการ เพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษทัท่ีสาํรองไวใ้ชส้าํหรับแผนงานในอนาคตของบริษทัเอง อีกทั้งบริษทัยอ่ยจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนเพือ่นาํมา

ผลิตรายการทีวีใหม่ๆ ให้ไดต้ามแผนงานที่ไดว้างไว ้ โดยบริษทัมีแบรนด์และภาพลกัษณ์ท่ีดีมีคุณภาพอยู่แลว้ และเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิ บทความ หนงัสือ และคลงัภาพจาํนวนมาก พร้อมท่ีจะนาํมาผลิตเป็นส่ือในรูปแบบต่างๆ ได ้โดยเนน้การ

ผลิตหรือการคดัสรรเน้ือหารายการท่ีดีมีคุณภาพและน่าสนใจ  เพ่ือเพ่ิมฐานผูช้ม และความนิยมในช่องรายการ (Rating) ให้

สูงข้ึน จากในปัจจุบนัท่ีช่องรายการของบริษทัย่อยไดรั้บการปรับอนัดบัความนิยมข้ึนมาอยู่ในอนัดบัช่องรายการท่ีไดรั้บ

ความนิยม 10 อนัดบัแรก (Top 10) ไดใ้นปี 2559 ทาํใหบ้ริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะมีผูส้นบัสนุนดีข้ึน อนัเป็นการดึงดูดเม็ดเงินค่า

โฆษณาซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัในธุรกิจทีวีดิจิทลัให้สูงข้ึน เพื่อสร้างการเติบโตของรายไดแ้ละศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจให้

เพ่ิมข้ึนไดใ้นอนาคต 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยมีหน้ีสินภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทัล

จาํนวน 1,237 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลคลื่นความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ดว้ย

ราคาประมูลจาํนวน 3,320 ลา้นบาท โดยจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่ กสทช. ภายในระยะเวลา 5 ปี 

(ปี 2557 - 2562) ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวในส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเงินไปแลว้จาํนวน 

2,083 ลา้นบาท ยงัคงเหลือค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจํานวน 1,237 ล้านบาท ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระอีก 3 งวด ในปี 2560, 2561 

และ 2562 จาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัไปวาง

เป็นหลกัประกนัสญัญา โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีหนงัสือคํ้าประกนัคงเหลือจาํนวน 1,323.59 ลา้นบาท แหล่งเงินทุน

ท่ีใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตดงักล่าวนั้น ส่วนหน่ึงมาจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีบริษทัไดมี้การทาํสัญญากูย้ืมเงินไว้

แลว้ โดยบริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนับริษทัยอ่ยในการชาํระหน้ีตามสญัญาเงินกูด้งักล่าว 

ทั้งน้ี หากบริษทัย่อยไม่สามารถชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนท่ีเหลือให้แก่ กสทช. ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด กสทช. มีสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารผูค้ ํ้ าประกัน ชาํระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ กสทช. แทนบริษทัย่อย ตาม

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารให้ไวแ้ก่ กสทช. และในกรณีท่ีธนาคารไดช้าํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ กสทช.   แลว้  

ธนาคารย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทในฐานะผูค้ ํ้ าประกันบริษทัย่อยชาํระค่าธรรมเนียมคืน พร้อมทั้ งค่าใช้จ่ายและ

ค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัธนาคาร  

บริษทัยอ่ยยงัมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจากการใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศันใ์นระบบดิจิทลัท่ีไดท้าํสญัญาเช่าใช้

กบัสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก เป็นจาํนวนเงินเดือนละ 14.16 ลา้นบาท และมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมตาม

กาํหนดเวลาจากการกูย้ืมเงินเพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีตอ้งใชห้มุนเวียนใน

การดาํเนินธุรกิจต่อไป 

ค่าใชจ่้ายและภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีมีจาํนวนเงินสูง และมีกาํหนดเวลาแน่นอนท่ีตอ้งจ่ายชาํระในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4 จาํนวน 513 ลา้นบาท มีกาํหนดจ่ายชาํระในเดือนพฤษภาคม 2560 และการชาํระคืน

เงินกูย้ืมสถาบนัการเงินในปี 2560 จาํนวน 270 ลา้นบาท เป็นตน้ ซ่ึงจากปัญหาสภาพคล่องและผลประกอบการที่มีผล

ขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหใ้นปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถจดัหาเงินจากแหล่งเงินภายในบริษทั เพื่อ

มาชาํระค่าใชจ่้ายและภาระผกูพนัต่างๆ ไดค้รบถว้นตามกาํหนดเวลาได ้

ดงันั้น การเพ่ิมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จะทาํให้บริษทัมีแหล่ง

เงินทุนเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ยไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละความจาํเป็นต่างๆ ไดอ้ยา่งเพียงพอ

และทนัตามความตอ้งการ เพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษทัท่ีสาํรองไวใ้ชส้าํหรับแผนงานในอนาคตของบริษทัเอง อีกทั้งบริษทัยอ่ยจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนเพือ่นาํมา

ผลิตรายการทีวีใหม่ๆ ให้ไดต้ามแผนงานท่ีไดว้างไว ้ โดยบริษทัมีแบรนด์และภาพลกัษณ์ที่ดีมีคุณภาพอยู่แลว้ และเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิ บทความ หนงัสือ และคลงัภาพจาํนวนมาก พร้อมท่ีจะนาํมาผลิตเป็นส่ือในรูปแบบต่างๆ ได ้โดยเนน้การ

ผลิตหรือการคดัสรรเน้ือหารายการท่ีดีมีคุณภาพและน่าสนใจ  เพ่ือเพ่ิมฐานผูช้ม และความนิยมในช่องรายการ (Rating) ให้

สูงข้ึน จากในปัจจุบนัท่ีช่องรายการของบริษทัย่อยไดรั้บการปรับอนัดบัความนิยมข้ึนมาอยู่ในอนัดบัช่องรายการท่ีไดรั้บ

ความนิยม 10 อนัดบัแรก (Top 10) ไดใ้นปี 2559 ทาํใหบ้ริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะมีผูส้นบัสนุนดีข้ึน อนัเป็นการดึงดูดเม็ดเงินค่า

โฆษณาซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัในธุรกิจทีวีดิจิทลัให้สูงข้ึน เพื่อสร้างการเติบโตของรายไดแ้ละศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจให้

เพ่ิมข้ึนไดใ้นอนาคต 
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นอกจากน้ี บริษทัเช่ือมัน่ว่าการดาํเนินธุรกิจทีวิดิจิทลัของบริษทัย่อยจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน 

(Synergy) กบั ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพข์องบริษทัใหค้รบวงจรยิง่ข้ึน โดยสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้จากการสามารถ

เสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใชส่ื้อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสามารถเขา้ถึงกลุ่มบริโภค

เป้าหมายไดดี้มากข้ึน อนัจะเป็นเพ่ิมความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละกาํไรของบริษทัใหเ้พ่ิมสูงข้ึนไดใ้นอนาคต  

2) สามารถชาํระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินได้ตามกาํหนดเวลา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงินจาํนวน 

199 ลา้นบาท หุน้กูท่ี้ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 100 ลา้นบาท และหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 

3 มีนาคม 2561 จาํนวน 100 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ยมีเงินกูร้ะระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 450 ลา้นบาท และมี

วงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินรวม 2,490 ลา้นบาท โดยมีการเบิกใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวไปแลว้จาํนวน 1,390 ลา้นบาท และมี

ยอดเงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้ง 1,355 ลา้นบาท ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี (1 ตุลาคม 2559 - 30 กนัยายน 

2560) จาํนวน 207 ลา้นบาท 

ยอดคงคา้งเงินกูย้มื ตัว๋แลกเงิน และหุน้กูข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย และประมาณการการชาํระคืนในปี 2560 

 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง ประมาณการการ 

ชําระคืนในปี 2560 

 

 

หมายเหตุ 

ณ 30 ก.ย. 59 ณ 31 ธ.ค.59 

บริษัท บริษทัย่อย บริษทัและ

บริษทัย่อย 

บริษทัและ

บริษทัย่อย 

บริษทัและบริษัท

ย่อย 

เงินกูย้มืระยะส้ันจาก

สถาบนัการเงิน 

100 450 550 550 550 คาดวา่จะ Roll Over 

ตัว๋แลกเงิน 199 - 199 199 199 คาดวา่จะออกตราสาร

หน้ีใหม่เพ่ือใชช้าํระคืน 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

- 207 207 270 270  

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ไถ่ถอนภายใน 1 ปี 

100 - 100 - - หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557    

ครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือ

วนัท่ี 3 ธ.ค. 59 

เงินกูย้มืระยะยาว - 1,148 1,148 1,070 -  

หุน้กูร้ะยะยาว 100 - 100 200 - หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 

ครบกาํหนดไถ่ถอนใน

วนัท่ี 3 มี.ค. 61 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2559 

ครบกาํหนดไถ่ถอนใน

วนัท่ี 13 ธ.ค. 61 

         รวม 599 1,805 2,304 2,289 1,019  

หากพิจารณาหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560 จาํนวนรวม 1,019 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงิน

กูย้ืมของบริษทัยอ่ยรวม 720 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 270 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
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ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินซ่ึงครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 450 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมของบริษทัจาํนวน 299 ลา้น

บาท ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 100 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงินจาํนวน 199 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาไม่

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวนรวม 749 ลา้นบาทท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงคาดวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะ

จดัหาแหล่งเงินเพื่อทดแทนเงินกูร้ะยะสั้นท่ีจะครบกาํหนดดงักล่าวในรูปตราสารหน้ีประเภทต่างๆ หรือการต่อวงเงิน (Roll 

over) ของเงินกูย้มืระยะสั้นต่อไป เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ทาํให้คาดวา่จะมีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระคืนตามกาํหนดในปี 2560 จาํนวน 270 ลา้นบาท  

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.84 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอ

ต่อการชาํระหน้ีเงินกูท่ี้จะถึงกาํหนดภายในระยะเวลาอนัใกล ้ถึงแมเ้ม่ือรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั

แลว้จะมีจาํนวน 291.03 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตอ้งสาํรองเงินไวใ้ชใ้นการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ ดงันั้นเงินทุนภายในบริษทั

และบริษทัยอ่ยเองในปัจจุบนัอาจไม่เพียงพอต่อการชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินไดต้ามกาํหนดเวลา  ซ่ึงเงินท่ีไดจ้าก

การเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงจะนาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี หากบริษทัยอ่ยไม่สามารถชาํระ

คืนหน้ีไดต้ามกาํหนดเวลาจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษทั อีกทั้งจะทาํให้ไม่สามารถเบิกใชเ้งินกูส่้วนท่ี

เหลือเพื่อนาํมาใชด้าํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัต่อไปได ้ 

3) มสีถานะทางการเงินดขึีน้และแขง็แกร่งขึน้ 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะทาํใหบ้ริษทัมีฐานะการเงินดีข้ึน และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญั ซ่ึงตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีหน้ีสินรวม 3,994.96 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อ

หุน้ 925.67 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 4.32 เท่า ซ่ึงภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนให้แก่ผูซ้ื้อ จะทาํให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเหลือประมาณ 2.25 เท่า (คาํนวณโดยอา้งอิงจากฐานะ

การเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 :  หน้ีสินรวม / (ส่วนของผูถื้อหุ้น + เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนที่ไดรั้บการอนุโลมจากสถาบนัการเงินแลว้    

ในเบ้ืองตน้ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมติั และคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงินดังกล่าว

ภายในกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

4) สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่มผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรือแผนการ

บริหารกิจการในบริษัท 

การเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัของผูซ้ื้อ ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั) ในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อมีเจตนาท่ีชดัเจนตามท่ีไดแ้สดง

ไวใ้นคาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) วา่ ภายใน 

12 เดือน นับจากวนัที่ผูซ้ื้อไดหุ้้นของบริษทัมาในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยสําคญัใน

วตัถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างมีนัยสําคญั โดยผูซ้ื้อจะยงัคงให้บริษทัและบริษทัย่อย

ประกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัต่อไป อนัไดแ้ก่ ธุรกิจโรงพิมพ ์ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์และธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การจดังาน

แฟร์ และธุรกิจทีวดิีจิทลัของบริษทัยอ่ยของบริษทั  

นอกจากน้ี ผูซ้ื้อไม่มีนโยบายท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์รวมทั้งภายหลงัผูซ้ื้อไดม้าซ่ึงหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัในคร้ังน้ีแลว้ คาดวา่บริษทัจะยงัคงมีคุณสมบติัในเร่ือง

การกระจายการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นไปตามเกณฑ์การดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุน

136
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ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินซ่ึงครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 450 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมของบริษทัจาํนวน 299 ลา้น

บาท ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 100 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงินจาํนวน 199 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาไม่

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวนรวม 749 ลา้นบาทท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงคาดวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะ

จดัหาแหล่งเงินเพื่อทดแทนเงินกูร้ะยะสั้นท่ีจะครบกาํหนดดงักล่าวในรูปตราสารหน้ีประเภทต่างๆ หรือการต่อวงเงิน (Roll 

over) ของเงินกูย้มืระยะสั้นต่อไป เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ทาํให้คาดวา่จะมีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระคืนตามกาํหนดในปี 2560 จาํนวน 270 ลา้นบาท  

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.84 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอ

ต่อการชาํระหน้ีเงินกูท่ี้จะถึงกาํหนดภายในระยะเวลาอนัใกล ้ถึงแมเ้มื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั

แลว้จะมีจาํนวน 291.03 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตอ้งสาํรองเงินไวใ้ชใ้นการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ ดงันั้นเงินทุนภายในบริษทั

และบริษทัยอ่ยเองในปัจจุบนัอาจไม่เพียงพอต่อการชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินไดต้ามกาํหนดเวลา  ซ่ึงเงินท่ีไดจ้าก

การเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงจะนาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี หากบริษทัยอ่ยไม่สามารถชาํระ

คืนหน้ีไดต้ามกาํหนดเวลาจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษทั อีกทั้งจะทาํให้ไม่สามารถเบิกใชเ้งินกูส่้วนท่ี

เหลือเพื่อนาํมาใชด้าํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัต่อไปได ้ 

3) มสีถานะทางการเงินดขึีน้และแขง็แกร่งขึน้ 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะทาํใหบ้ริษทัมีฐานะการเงินดีข้ึน และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญั ซ่ึงตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีหน้ีสินรวม 3,994.96 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อ

หุน้ 925.67 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 4.32 เท่า ซ่ึงภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนให้แก่ผูซ้ื้อ จะทาํให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเหลือประมาณ 2.25 เท่า (คาํนวณโดยอา้งอิงจากฐานะ

การเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 :  หน้ีสินรวม / (ส่วนของผูถื้อหุ้น + เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนที่ไดรั้บการอนุโลมจากสถาบนัการเงินแลว้    

ในเบ้ืองตน้ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมติั และคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงินดังกล่าว

ภายในกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

4) สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่มผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรือแผนการ

บริหารกิจการในบริษัท 

การเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัของผูซ้ื้อ ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั) ในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อมีเจตนาท่ีชดัเจนตามท่ีไดแ้สดง

ไวใ้นคาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) วา่ ภายใน 

12 เดือน นับจากวนัที่ผูซ้ื้อไดหุ้้นของบริษทัมาในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยสําคญัใน

วตัถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างมีนัยสําคญั โดยผูซ้ื้อจะยงัคงให้บริษทัและบริษทัย่อย

ประกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัต่อไป อนัไดแ้ก่ ธุรกิจโรงพิมพ ์ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์และธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การจดังาน

แฟร์ และธุรกิจทีวดิีจิทลัของบริษทัยอ่ยของบริษทั  

นอกจากน้ี ผูซ้ื้อไม่มีนโยบายท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์รวมทั้งภายหลงัผูซ้ื้อไดม้าซ่ึงหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัในคร้ังน้ีแลว้ คาดวา่บริษทัจะยงัคงมีคุณสมบติัในเร่ือง

การกระจายการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นไปตามเกณฑ์การดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุน

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
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ชาํระแลว้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2559) บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายย่อยจาํนวน 2,130 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 39.49 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั (ท่ีมา: 

www.set.or.th) ดงันั้น ภายใตส้มมติฐานวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลงในการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยดงักล่าว ภายหลงัผูซ้ื้อ

ไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัแลว้ บริษทัจะมีสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยลดลงเหลือประมาณร้อยละ 

20.69 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ซ่ึงยงัคงเป็นสดัส่วนท่ีสูงกวา่ตามเกณฑคุ์ณสมบติัการดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ดงันั้น ภายหลงัการเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของผูซ้ื้อในคร้ังน้ี บริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

การบริหารงานและการจดัการภายในกิจการของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะยงัคงดาํเนินธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัส่ือและส่ิงพิมพ ์และธุรกิจทีวีดิจิทลัต่อไป หากแต่การปรับกลยทุธ์ตามแผนงานการดาํเนินในอนาคตดงักล่าว 

ซ่ึงคาดวา่จะสามารถสร้างการเติบโตของรายไดใ้ห้เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ

ของบริษทัในระยะยาวได ้

5) ได้พันธมิตรทางธุรกิจท่ีมคีวามพร้อมด้านเงินทุนและประสบการณ์ในธุรกิจ 

บริษทัจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของผูซ้ื้อในบริษทั ในลกัษณะของการเป็นพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ (Strategic Shareholder) ท่ีช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว เน่ืองจากมีประสบการณ์และมีความ

เชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผู ้บริโภครายย่อย และการใช้สื่อโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งมีความพร้อมดา้นสถานะทางการเงินและมีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของ

บริษทัต่อนกัลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

6) จัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นการเสนอขายในวงจาํกดัใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ซ่ึงมีความพร้อมดา้นการเงินสูง มี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใช้

ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และมีความเขา้ใจในลกัษณะธุรกิจของบริษทั  จึงทาํให้การระดมทุนของบริษทัในคร้ังน้ีซ่ึงเป็น

จาํนวนเงินท่ีสูง สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและไดเ้งินทุนครบถว้นเพ่ือนาํไปใชต้ามความจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัแผนงาน

ตามวตัถุประสงคต่์างๆ ของบริษทัได ้เมื่อเปรียบเทียบกบัการระดมทุนดว้ยวิธีอื่น เช่น การกู้ยืมเงินเพ่ิมจากสถาบันการเงิน 

อาจมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) สูงถึง 4.32 เท่า 

ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินของบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูงถึง 1,805 ลา้นบาท อีกทั้งภาระหน้ีเงินกูย้ืมคงคา้งกบัสถาบนัการเงินก็มี

เป็นจาํนวนมากอยู่แลว้  การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไป  มีขั้นตอนและใชร้ะยะเวลายาวนานกว่า 

รวมถึงมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีมากกว่า  และอาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถระดมทุนไดต้ามจาํนวนและทนัตาม

ความตอ้งการใชเ้งินได ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

อาจมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บการจองซ้ือจากผูถื้อหุน้เดิมไดค้รบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ  

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติั

การเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี และอนุมติัการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) รวมทั้งอนุมติัในวาระอื่นๆ ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกนั ไดแ้ก่ 

การลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั (จาํนวน 135 หุน้) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนและการเพ่ิมทุนของบริษทั ก็จะทาํใหบ้ริษทัสามารถระดมทุนไดค้รบตามจาํนวนท่ี

กาํหนดไวไ้ด ้และคาดวา่จะดาํเนินการไดภ้ายใน 3 เดือนหลงัจากไดรั้บมติอนุมติัการเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นระยะเวลาที่รวดเร็ว ครบถว้น และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของบริษทั โดย
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ภายหลงัการเพ่ิมทุนและนาํเงินไปใชต้ามวตัถุประสงคต์่างๆ ตามท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงคาดวา่จะทาํให้บริษทัมีฐานะทาง

การเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึน มีความยดืหยุน่ทางการเงินสูง และมีความมัน่คงทางธุรกิจในระยะยาวเพ่ิมมากข้ึน 

(2) ข้อด้อยของการทาํรายการ  

1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Dilution Effect) 

การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึงถือเป็นการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) จาํนวน 200,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท จะทาํให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัไดรั้บ

ผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนความเป็นเจา้ของและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และผลกระทบจากการ

ลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดงัน้ี 

1.1)  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

ผู้ถือหุ้น 

ของบริษทั 

ก่อนเพิม่ทุน หลงัเพิ่มทุน 

จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%) จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%) เพิม่ขึน้/(ลดลง) (%) 

 

ผูถื้อหุ้นเดิม 

   

 

1. ครอบครัวอุทกะพนัธุ์ 131,474,515 59.76 131,474,515 31.30 (28.46) 

2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 88,525,350 40.24 88,525,350 21.08 (19.16) 

รวม  219,999,865 100.00 219,999,865 52.38 (47.62) 

ผูถื้อหุ้นใหม่ 

    

 

1. ผูซ้ื้อ - - 200,000,000 47.62 47.62 

รวมทั้งส้ิน 219,999,865 100.00 419,999,865 100.00 - 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อจะทาํใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออก

เสียงในบริษทัลดลงจากเดิมท่ีสดัส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 52.38 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ภายหลงัการ

เพ่ิมทุน ในขณะท่ีผูซ้ื้อจะมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงในบริษทัเท่ากบัร้อยละ 47.62 ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั 

การเขา้มาถือหุ้นของผูซ้ื้อในบริษทัท่ีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จาก

เดิมท่ีไม่มีการถือหุน้ในบริษทั ถือเป็นสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีนยัสาํคญั ถึงแมว้า่จะไม่สามารถมีเสียงส่วนใหญ่ท่ีจะควบคุมมติ

ที่ประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมดได ้แต่ก็สามารถใชสิ้ทธิถ่วงดุลในบางเร่ืองที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ตอ้ง

ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพ่ิมทุน การ

ลดทุน การเขา้ทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การซ้ือหรือรับโอนกิจการ การ

ขายหรือโอนกิจการ ควบรวมกิจการ การขอผอ่นผนัเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้เพ่ิมทุนโดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด

ของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) การเพิกถอนหลกัทรัพยอ์อกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    

เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บการผอ่นผนัไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Whitewash)  ในคร้ังน้ี ผู ้

ซ้ือจะสามารถเขา้ถือหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนไดอี้กในอนาคตนอ้ยกวา่ร้อยละ 2.38 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดย

ไม่เกิดหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) หรือสัดส่วนการถือหุ้นไม่เพ่ิมข้ึนจนถึง

หรือขา้มร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
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ภายหลงัการเพ่ิมทุนและนาํเงินไปใชต้ามวตัถุประสงคต์่างๆ ตามท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงคาดวา่จะทาํใหบ้ริษทัมีฐานะทาง

การเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึน มีความยดืหยุน่ทางการเงินสูง และมีความมัน่คงทางธุรกิจในระยะยาวเพ่ิมมากข้ึน 

(2) ข้อด้อยของการทาํรายการ  

1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Dilution Effect) 

การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึงถือเป็นการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) จาํนวน 200,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท จะทาํให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัไดรั้บ

ผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนความเป็นเจา้ของและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และผลกระทบจากการ

ลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดงัน้ี 

1.1)  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

ผู้ถือหุ้น 

ของบริษทั 

ก่อนเพิม่ทุน หลงัเพิ่มทุน 

จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%) จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%) เพิม่ขึน้/(ลดลง) (%) 

 

ผูถื้อหุ้นเดิม 

   

 

1. ครอบครัวอุทกะพนัธุ์ 131,474,515 59.76 131,474,515 31.30 (28.46) 

2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 88,525,350 40.24 88,525,350 21.08 (19.16) 

รวม  219,999,865 100.00 219,999,865 52.38 (47.62) 

ผูถื้อหุ้นใหม ่

    

 

1. ผูซ้ื้อ - - 200,000,000 47.62 47.62 

รวมทั้งส้ิน 219,999,865 100.00 419,999,865 100.00 - 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อจะทาํใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออก

เสียงในบริษทัลดลงจากเดิมท่ีสดัส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 52.38 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ภายหลงัการ

เพ่ิมทุน ในขณะท่ีผูซ้ื้อจะมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงในบริษทัเท่ากบัร้อยละ 47.62 ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั 

การเขา้มาถือหุ้นของผูซ้ื้อในบริษทัท่ีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จาก

เดิมท่ีไม่มีการถือหุน้ในบริษทั ถือเป็นสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีนยัสาํคญั ถึงแมว้า่จะไม่สามารถมีเสียงส่วนใหญ่ท่ีจะควบคุมมติ

ที่ประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมดได ้แต่ก็สามารถใชสิ้ทธิถ่วงดุลในบางเร่ืองที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ตอ้ง

ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพ่ิมทุน การ

ลดทุน การเขา้ทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การซ้ือหรือรับโอนกิจการ การ

ขายหรือโอนกิจการ ควบรวมกิจการ การขอผอ่นผนัเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้เพ่ิมทุนโดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด

ของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) การเพิกถอนหลกัทรัพยอ์อกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    

เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บการผอ่นผนัไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Whitewash)  ในคร้ังน้ี ผู ้

ซ้ือจะสามารถเขา้ถือหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนไดอี้กในอนาคตนอ้ยกวา่ร้อยละ 2.38 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดย

ไม่เกิดหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) หรือสัดส่วนการถือหุ้นไม่เพ่ิมข้ึนจนถึง

หรือขา้มร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
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นอกจากน้ี บริษทัจะมีสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free Float) ลดลง จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าว แสดงตวัอยา่งการคาํนวณโดยอา้งอิงขอ้มูลผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 

2559 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559) ท่ีมีจาํนวนผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

2,130 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 39.49 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ซ่ึงภายหลงัการเพิ่มทุนจะทาํให้สัดส่วนการถือ

หุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยลดลงเหลือร้อยละ 20.69 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั แต่ทั้งน้ีสัดส่วนดงักล่าวยงัสูงกวา่ตามเกณฑ์

คุณสมบติัการดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน ท่ีกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย 

และถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ 

1.2)  ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution      =   ( P0 - P1 ) / P0 

P0  = ราคาตลาดของหุ้นสามญัก่อนเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (คาํนวณจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกั  7 วนัทาํการ ของหุ้นของบริษทัที่ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยก่์อนวนัที่คณะกรรมการ

บริษทัมีมติออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (15 - 23 พฤศจิกายน 2559) ท่ีเท่ากบั 7.47 บาท

ต่อหุน้ 

P1  =  ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน  =   (P0Q0 + P1Q1) / (Q0 + Q1) 

โดยท่ี     P0  =  ราคาตลาดของหุน้สามญัก่อนเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน เท่ากบั 7.47 บาทต่อหุน้ 

Q0  =  จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ก่อนเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน เท่ากบั 219,999,865 หุน้ 

P1  =  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน เท่ากบั 4.25 บาทต่อหุน้ 

Q1  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเท่ากบั 200,000,000 หุน้ 

 P1   =   [(7.47  x 219,999,865) + (4.25 x 200,000,000)] / (219,999,865 + 200,000,000)  

 =   5.94 บาทต่อหุน้ 

ดงันั้น  Price Dilution  =  (7.47 - 5.94 ) / 7.47    

  =  ร้อยละ 20.48 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะทาํใหผู้ถื้อหุ้นเดิมของบริษทัไดรั้บผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นของบริษทัอยา่งมี

นยัสาํคญั เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัซ่ึงเท่ากบั 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ท่ีอา้งอิง

จากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นของบริษทั ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ัง

ท่ี 1/2560 เพ่ืออนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ท่ีเท่ากบั 7.47 บาทต่อหุ้น ทาํให้ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุ้นของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 20.48 ภายหลงัการเพิ่มทุนชาํระแลว้ของ

บริษทั  

นอกจากน้ี การท่ีผูซ้ื้อไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดอยา่งมีนยัสาํคญั อาจทาํให้ผูซ้ื้อได้

ประโยชน์จากส่วนต่างราคาระหวา่งราคาตลาดและราคาท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นให้แก่ผูซ้ื้อ อยา่งไรก็ตาม กรณีดงักล่าวอาจมี

ความเป็นไปไดน้้อย เน่ืองจากหุ้นของบริษทัมีสภาพคล่องในการซ้ือขายในตลาดที่ต ํ่ากว่าอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสําคญั 
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(รายละเอียดการเปรียบเทียบสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นของบริษทักบักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ปรากฏในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.4.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเขา้ทาํรายการ ขอ้ยอ่ย  ง) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา

ตลาด ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี) ประกอบในสภาวะปัจจุบนัท่ีบริษทัยงัคงมีผลประกอบการขาดทุน

จาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อการลดลงของความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษทั อีกทั้งการซ้ือหุ้นของบริษทัของผูซ้ื้อ

ในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อมีเจตนาท่ีจะร่วมลงทุนและเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัในระยะยาวเป็นสาํคญั โดยมิไดเ้ป็นการลงทุนเพือ่

มุ่งหวงัการทาํกาํไรจากการซ้ือขายหุน้ในระยะสั้น 

ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7 - 15 วนัทาํการ

ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุ้นต่อผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะตอ้งไม่นาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีไดรั้บการจดัสรรทั้งหมดออกขายภายใน

กาํหนดเวลา 1 ปีนบัแต่วนัแรกท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Silent Period) โดย

หลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูซ้ื้อจะสามารถ

ทยอยขายหุ้นไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขาย ซ่ึงส่งผลให้ในช่วงเวลาห้ามขายหุ้นดงักล่าวจะไม่มี

ผลกระทบจากการขายหุน้ของบุคคลดงักล่าว 

นอกจากน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

หุ้น ตามงบการเงินรวมของบริษทังวดล่าสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีเท่ากบั 4.21 บาทต่อหุ้น จึงไม่มีผลกระทบในทาง

ลดลงต่อมูลค่าตามบญัชีของหุน้ของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จากการคาํนวณ

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกําไร เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิม

ทุน จาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มูลค่าขาดทุนต่อหุ้นของบริษทัจะลดลงจากเดิม ภายใตส้มมติฐานการ

คาํนวณท่ีใชต้วัเลขผลขาดทุนสุทธิจาํนวนเท่าเดิม ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นจากตวัอยา่งการคาํนวณไดด้งัน้ี 

Earnings Dilution     =      (EPS0 - EPS1) / EPS0    .    

โดยท่ี   EPS0 =    กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ก่อนเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเท่ากบั (2.3049) บาทต่อหุน้*  

 EPS1 =    กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน    

              =            กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด*       

 =     

                  

   จาํนวนหุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

              219,999,865 + 200,000,000 (ลา้นหุน้) 

                  (507.08)           (ลา้นบาท)*        . 

 =     (1.2073) 

หมายเหตุ: *กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับ 4 ไตรมาสย้อนหลัง จนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2559 

ดงันั้น  Earnings Dilution   =  ((2.3049) - (1.2073)) / (2.3049)    

                =  ร้อยละ 47.62 

การเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลต่อการลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Shares) เน่ืองจาก

มูลค่าการขาดทุนต่อหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนมีมูลค่าลดลง ทั้งน้ี คาํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น โดยอา้งอิงจาก
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(รายละเอียดการเปรียบเทียบสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นของบริษทักบักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ปรากฏในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.4.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเขา้ทาํรายการ ขอ้ยอ่ย  ง) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา

ตลาด ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี) ประกอบในสภาวะปัจจุบนัที่บริษทัยงัคงมีผลประกอบการขาดทุน

จาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อการลดลงของความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษทั อีกทั้งการซ้ือหุ้นของบริษทัของผูซ้ื้อ

ในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อมีเจตนาท่ีจะร่วมลงทุนและเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัในระยะยาวเป็นสาํคญั โดยมิไดเ้ป็นการลงทุนเพือ่

มุ่งหวงัการทาํกาํไรจากการซ้ือขายหุน้ในระยะสั้น 

ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7 - 15 วนัทาํการ

ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุ้นต่อผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะตอ้งไม่นาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีไดรั้บการจดัสรรทั้งหมดออกขายภายใน

กาํหนดเวลา 1 ปีนบัแต่วนัแรกท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Silent Period) โดย

หลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูซ้ื้อจะสามารถ

ทยอยขายหุ้นไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขาย ซ่ึงส่งผลให้ในช่วงเวลาห้ามขายหุ้นดงักล่าวจะไม่มี

ผลกระทบจากการขายหุน้ของบุคคลดงักล่าว 

นอกจากน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

หุ้น ตามงบการเงินรวมของบริษทังวดล่าสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีเท่ากบั 4.21 บาทต่อหุ้น จึงไม่มีผลกระทบในทาง

ลดลงต่อมูลค่าตามบญัชีของหุน้ของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จากการคาํนวณ

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกําไร เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิม

ทุน จาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มูลค่าขาดทุนต่อหุ้นของบริษทัจะลดลงจากเดิม ภายใตส้มมติฐานการ

คาํนวณท่ีใชต้วัเลขผลขาดทุนสุทธิจาํนวนเท่าเดิม ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นจากตวัอยา่งการคาํนวณไดด้งัน้ี 

Earnings Dilution     =      (EPS0 - EPS1) / EPS0    .    

โดยท่ี   EPS0 =    กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ก่อนเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเท่ากบั (2.3049) บาทต่อหุน้*  

 EPS1 =    กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน    

              =            กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด*       

 =     

                  

   จาํนวนหุน้หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

              219,999,865 + 200,000,000 (ลา้นหุน้) 

                  (507.08)           (ลา้นบาท)*        . 

 =     (1.2073) 

หมายเหตุ: *กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับ 4 ไตรมาสย้อนหลัง จนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2559 

ดงันั้น  Earnings Dilution   =  ((2.3049) - (1.2073)) / (2.3049)    

                =  ร้อยละ 47.62 

การเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลต่อการลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Shares) เน่ืองจาก

มูลค่าการขาดทุนต่อหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมีมูลค่าลดลง ทั้งน้ี คาํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ โดยอา้งอิงจาก
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กาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัของบริษทั (ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด โดยไม่ไดค้าํนึงถึงการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต) และจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มข้ึนจนถึงจาํนวนหน่ึง การเพ่ิมทุนในคร้ังอาจไม่ทาํให้

บริษทัมีผลขาดทุนต่อหุน้ลดลงดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาผลขาดทุนของบริษทัมาจากการดาํเนินงานของ ATV ท่ีประสบผล

ขาดทุนจาํนวนมาก จากการมีรายไดค้่าโฆษณาตํ่ากวา่ท่ีควรมาก ในขณะท่ีมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีสูง ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ีในส่วนของการตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ทุนทางการเงินสูงจาก

ภาระเงินกูย้มืจาํนวนมาก ตลอดจนมีตน้ทุนในการผลิตรายการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวนมากในช่วงตน้ของ

การเร่ิมดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลั ซ่ึงหากในอนาคต ATV ไม่สามารถสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึนได ้ก็อาจมีผลทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุน

สุทธิเพ่ิมข้ึนได ้

1.2)  ผลกระทบทางบญัชีอนัเน่ืองมาจากมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-Based 

Payments) 

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อจาํนวน 200,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 4.25 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ี

ตํ่ากวา่ราคาตลาดของหุน้บริษทั อาจเขา้ข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Sharebased 

Payments) โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัท่ีออกและเสนอขายหุ้นในราคาตํ่ากวา่ราคา

ยติุธรรมตอ้งบนัทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคายติุธรรม ซ่ึงราคายติุธรรมพิจารณาไดร้ะหว่างราคาตลาด

ของหุน้ ณ วนัให้สิทธิ หรือราคายติุธรรมของราคาหุ้นสามญัของบริษทัท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั คูณ

ดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้น

เป็นเกณฑใ์นงบแสดงสถานะทางการเงิน 

ดงันั้น บริษทัตอ้งพิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุ้นและบนัทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนกบัมูลค่า

ยติุธรรมของหุน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ผลกระทบสูงสุดต่องบการเงินของบริษทัท่ี

จะเกิดข้ึนหากมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑโ์ดยใชมู้ลค่ายติุธรรมของหุ้นบริษทัท่ีอา้งอิงราคาตลาด

ของหุน้ โดยพิจารณามูลค่ายติุธรรมท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 7 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั

พิจารณาอนุมติัรายการในคร้ังน้ีท่ี 7.47 บาทต่อหุ้น ผลกระทบทางการบญัชีท่ีอาจเกิดข้ึนจะเท่ากบั 3.22 บาทต่อหุ้น หรือ 

644,000,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ทาํใหบ้ริษทัอาจมีผล

ขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนอีก และมีอาจมีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลได ้

อยา่งไรก็ตาม หากมูลค่ายติุธรรมของหุน้บริษทัโดยพิจารณาจากราคาประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั 

คือ บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) มูลค่ายติุธรรมของหุน้จะเท่ากบั 4.02 บาทต่อหุน้ ซ่ึงตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อที่ 4.25 บาทต่อหุ้น ซ่ึงบริษทัจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เกิดข้ึน โดย

หลกัเกณฑก์ารพิจารณามูลค่ายติุธรรมของหุน้นั้น ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชี  

(3) ข้อดขีองการไม่ทาํรายการ 

1) หากบริษทัไม่มีการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจาํกดัในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจา้ของและสิทธิในการออกเสียง (Control 

Dilution) และผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ของบริษทั (Price Dilution) 

2) บริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากกรณีท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share-based Payments)  

141
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3) ไม่มีค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจากการทาํรายการ เช่น ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าท่ี

ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น จึงไม่มีความเส่ียงจากการสูญเสียค่าใชจ่้ายโดยเปล่า

ประโยชน ์ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํรายการได ้เน่ืองจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนการทาํรายการไม่บรรลุผลสาํเร็จ 

(4) ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

1) มีความเส่ียงดา้นการจดัหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ และทนัต่อความตอ้งการใชใ้นการประกอบธุรกิจทีวี

ดิจิทลัใหมี้ความต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตได ้

2) มีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไดต้ามกาํหนดเวลา และจะไม่สามารถเบิก

รับเงินกูย้มืส่วนท่ีเหลือเพื่อมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้อีกทั้งยงัมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการผิดนดัชาํระ

หน้ี 

3) บริษทัยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสูงและเกินกว่าเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูย้ืมเงิน

กาํหนด                   

1.3.3 เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยระหว่างการทํารายการกับบุคคลทีเ่กีย่วโยงกันกับทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ความจาํเป็นทีต้่องทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และเหตุผลทีบ่ริษัทไม่ทาํรายการกบับุคคลภายนอก  

บริษทัจะระดมทุนโดยการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในวงจาํกดัใหก้บัผูซ้ื้อ จาํนวน 200,000,000 หุน้ 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.25  บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากบั 850  ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนัผูซ้ื้อไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทั 

ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเขา้ทาํรายการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษทัแลว้ ผูซ้ื้อจะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั) และผูซ้ื้อจะเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3 ท่าน ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั  

ทั้งน้ี ในการระดมทุนนั้น โดยทัว่ไปบริษทัสามารถดาํเนินการดว้ยวธีิอ่ืนๆ อีก เช่น การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

(Public Offering) หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงท่ีเป็นบุคคลภายนอก หรือใชห้ลายวิธีดงักล่าวขา้งตน้ร่วมกนั 

เป็นตน้ แต่ดว้ยขอ้จาํกดัภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมชะลอตวัลง ประกอบกบับริษทัมี

ผลการดาํเนินงานที่ขาดทุนจาํนวนมาก และมีภาระหน้ีสินและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นค่อนขา้งสูง (ตามงบ

การเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีหน้ีสินรวม 3,994.96 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น 925.67 

ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 4.32 เท่า) อาจเป็นขอ้จาํกดัในการไดรั้บสินเช่ือจากสถาบนั

การเงินเพ่ิมเติม อีกทั้งการระดมทุนดว้ยการกูย้มืเงินเพ่ิมเติมจาํนวนมากจะเป็นการเพ่ิมความเส่ียงดา้นการเงินจากภาระหน้ีท่ี

สูงเกินไปและมีภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีในอนาคต และหาก

บริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัอ่ืนท่ีเป็นบุคคลภายนอก หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม อาจมีความ

เส่ียงท่ีจะไม่สามารถขายหุ้นไดค้รบทั้งจาํนวน และในระดบัราคาท่ีเหมาะสม หรืออาจมีเง่ือนไขอื่นท่ีผูล้งทุนตอ้งการเกิน

กวา่ท่ีบริษทัจะยอมรับได ้รวมทั้งอาจตอ้งใชเ้วลาในการเจรจาต่อรองหรือมีขั้นตอนดาํเนินการท่ีนานกวา่  เช่นเดียวกบัการ

เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีมีขั้นตอนท่ีนานกวา่ ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัไม่สามารถระดมทุนไดส้อดคลอ้งกบัความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนไดอ้ยา่งเพียงพอและทนัตามระยะเวลาท่ีตอ้งการได ้และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของการ
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3) ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํรายการ เช่น ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าท่ี

ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น จึงไม่มีความเส่ียงจากการสูญเสียค่าใชจ่้ายโดยเปล่า

ประโยชน ์ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํรายการได ้เน่ืองจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนการทาํรายการไม่บรรลุผลสาํเร็จ 

(4) ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

1) มีความเส่ียงดา้นการจดัหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ และทนัต่อความตอ้งการใชใ้นการประกอบธุรกิจทีวี

ดิจิทลัใหมี้ความต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตได ้

2) มีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไดต้ามกาํหนดเวลา และจะไม่สามารถเบิก

รับเงินกูย้มืส่วนท่ีเหลือเพื่อมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้อีกทั้งยงัมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการผิดนดัชาํระ

หน้ี 

3) บริษทัยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสูงและเกินกว่าเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูย้ืมเงิน

กาํหนด                   

1.3.3 เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยระหว่างการทํารายการกับบุคคลทีเ่กีย่วโยงกันกับทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ความจาํเป็นทีต้่องทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และเหตุผลทีบ่ริษัทไม่ทาํรายการกบับุคคลภายนอก  

บริษทัจะระดมทุนโดยการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในวงจาํกดัใหก้บัผูซ้ื้อ จาํนวน 200,000,000 หุน้ 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.25  บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากบั 850  ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนัผูซ้ื้อไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทั 

ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเขา้ทาํรายการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัแลว้ ผูซ้ื้อจะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั) และผูซ้ื้อจะเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3 ท่าน ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั  

ทั้งน้ี ในการระดมทุนนั้น โดยทัว่ไปบริษทัสามารถดาํเนินการดว้ยวธีิอ่ืนๆ อีก เช่น การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

(Public Offering) หรือเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงท่ีเป็นบุคคลภายนอก หรือใชห้ลายวิธีดงักล่าวขา้งตน้ร่วมกนั 

เป็นตน้ แต่ดว้ยขอ้จาํกดัภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมชะลอตวัลง ประกอบกบับริษทัมี

ผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุนจาํนวนมาก และมีภาระหน้ีสินและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นค่อนขา้งสูง (ตามงบ

การเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีหน้ีสินรวม 3,994.96 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น 925.67 

ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 4.32 เท่า) อาจเป็นขอ้จาํกดัในการไดรั้บสินเช่ือจากสถาบนั

การเงินเพ่ิมเติม อีกทั้งการระดมทุนดว้ยการกูย้มืเงินเพ่ิมเติมจาํนวนมากจะเป็นการเพ่ิมความเส่ียงดา้นการเงินจากภาระหน้ีท่ี

สูงเกินไปและมีภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีในอนาคต และหาก

บริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัอ่ืนท่ีเป็นบุคคลภายนอก หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม อาจมีความ

เส่ียงท่ีจะไม่สามารถขายหุ้นไดค้รบทั้งจาํนวน และในระดบัราคาท่ีเหมาะสม หรืออาจมีเง่ือนไขอื่นท่ีผูล้งทุนตอ้งการเกิน

กวา่ท่ีบริษทัจะยอมรับได ้รวมทั้งอาจตอ้งใชเ้วลาในการเจรจาต่อรองหรือมีขั้นตอนดาํเนินการท่ีนานกวา่  เช่นเดียวกบัการ

เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีมีขั้นตอนท่ีนานกวา่ ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัไม่สามารถระดมทุนไดส้อดคลอ้งกบัความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนไดอ้ยา่งเพียงพอและทนัตามระยะเวลาท่ีตอ้งการได ้และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของการ
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ดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการชาํระคืนหน้ีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อบริษทัในฐานะบริษทัแม่และเป็นผูค้ ํ้า

ประกนัเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

บริษทัจะไดรั้บเงินสดทั้งจาํนวนทนัทีหลงัจากมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อ เพื่อนาํมาใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อยให้ต่อเน่ืองต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต และดาํเนินงานตามวตัถุประสงคต์่างๆ ไดท้นัต่อความตอ้งการและกาํหนดเวลาของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งจะ

ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจทีวดิีจิทลัต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิต

รายการทีวีใหม่ๆ การเพ่ิมเน้ือหารายการหรือคอนเทนท์ใหม่ที่น่าสนใจเพ่ิมข้ึน เพื่อให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาได้

เพ่ิมข้ึน อนัจะเป็นการสร้างความเติบโตของรายไดแ้ละศกัยภาพในการแข่งขนัให้เพ่ิมข้ึนในอนาคต ได ้นอกจากน้ี บริษทั

คาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้มาถือหุน้ในบริษทัของผูซ้ื้อ ในลกัษณะการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยผูซ้ื้อเป็นผูท่ี้มี

ความพร้อมดา้นเงินทุนสูง มีความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายอุตสาหกรรม มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอย่าง

กวา้งขวางและมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีในวงธุรกิจและสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของบริษทัต่อนกัลงทุนและ

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมทั้งช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการแข่งขนัของบริษทัในอนาคต ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ

กบักรณีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้เฉพาะแต่ผูถื้อหุ้นเดิม หรือจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไป หรือจดัสรรให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดัท่ีไม่ไดเ้ป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ในกรณีดงักล่าวน้ี บริษทัอาจไดรั้บแต่เงินสดจากการเพ่ิมทุน 

แต่ไม่ไดรั้บโอกาสจากความร่วมมือหรือการสนับสนุนทางธุรกิจ เช่นที่คาดว่าจะได้รับจากผูซ้ื้อ นอกจากน้ี ในปัจจุบัน

บริษทัไม่ไดมี้การติดต่อกบัหรือไดรั้บการติดต่อจากผูล้งทุนรายอืน่ท่ีสนใจลงทุนในบริษทั ท่ีมีเง่ือนไขและขนาดการลงทุน

ในระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัการลงทุนของผูซ้ื้อท่ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจากการทาํรายการในคร้ังน้ี 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ในปัจจุบนั เน่ืองจากภายหลงัการเขา้มาถือหุ้นในบริษทัของผูซ้ื้อแลว้ กลุ่มครอบครัวอุทกะพนัธ์ุยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

รายหน่ึงของบริษทั ถึงแมจ้ะมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 แต่เกินกวา่ร้อยละ 25 ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีสามารถถ่วงดุลในบางเร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหต้อ้ง

ไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง โดยผูซ้ื้อจะมีสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัร้อยละ 47.62 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เป็นเสียงส่วนใหญ่ท่ีสามารถควบคุมบริษทัไดใ้นทุกๆ 

เร่ือง แต่สามารถถ่วงดุลในบางเร่ืองได ้ 

ภายหลงัผูซ้ื้อเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของในบริษทัแลว้ บริษทัจะยงัคงประกอบธุรกิจต่อไปตามปกติเช่นเดิม แต่จะ

ไดรั้บความร่วมมือในการดาํเนินธุรกิจจากผูซ้ื้อ ในฐานะท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) โดยผูซ้ื้อจะส่ง

ตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัไม่เกิน 3 ท่าน เพือ่ร่วมบริหารในระดบันโยบายสาํคญัๆ โดยภายใน 12 เดือน 

นับจากผูซ้ื้อได้มาซ่ึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ผูซ้ื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญใน

วตัถุประสงคห์รือนโยบายหลกัในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยผูซ้ื้อจะยงัคงให้บริษทัและบริษทัยอ่ย

ประกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัต่อไป และไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงแผนการบริหารจดัการ โครงสร้างองคก์ร 

และโครงสร้างทางการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั รวมทั้งไม่มีนโยบายท่ีจะจาํหน่ายสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปัจจุบนั เวน้แต่ในการประกอบกิจการตามปกติวิสัยของกิจการโดยอาศยัหลกัการปกติ

วสิยัหรือเป็นไปตามแผนงานท่ีมีอยูห่รือท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตลอดจนไม่มีนโยบายท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายหลังการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีความ
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จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการใดๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสภาวะธุรกิจในอนาคต โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทัเป็นสาํคญั และหากมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีผูซ้ื้อไดร้ะบุไวด้งักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั ผูซ้ื้อจะ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

อยา่งไรก็ตาม การทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี อาจทาํใหเ้กิดการตั้งขอ้สงัเกตวา่เป็นการทาํรายการท่ี

มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง เช่น อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

กาํหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัที่มีราคาตํ่ากว่าราคาตลาดอย่างมี

นยัสาํคญั แต่เม่ือพิจารณาถึงประโยชนต์่างๆ ท่ีบริษทัจะไดรั้บ รวมทั้งผลกระทบต่างๆ จากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ถือวา่

การเขา้ทํารายการมีความจาํเป็นและเหมาะสม ทั้ งน้ี บริษทัได้พิจารณาการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันในคร้ังน้ีอย่าง

รอบคอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นราคาที่ยุติธรรมที่ไม่ได้เอ้ือประโยชน์หรือเป็นช่องทางในการถ่ายเท

ผลประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลใดๆ อีกทั้งบริษทัไดป้ฎิบติัตามประกาศการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด  

จากการพิจารณาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและบุคคลภายนอกดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี มีความเหมาะสม และจาํเป็น

อยา่งยิ่งในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องท่ีมัน่คงข้ึนของ

บริษทั ภายใตส้ถานการณ์ความจาํเป็นของบริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนเพ่ิมเติมจาํนวนมากเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานธุรกิจทีวี

ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย เพื่อใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดต้่อไปอยา่งต่อเน่ือง และสามารถสร้างการเติบโตของรายไดแ้ละผล

ประกอบการท่ีดีในอนาคต ประกอบกบัการทาํรายการในคร้ังน้ี มีความสมเหตุสมผลและยติุธรรมไม่ไดเ้ป็นช่องทางในการ

ถ่ายเทผลประโยชนใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัแต่อยา่งใด 

1.4 ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

1.4.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทาํรายการ 

 ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคา

หุน้ของบริษทั ดว้ยวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 

ก) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ข) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

ค) วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

ง) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

จ) วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดป้ระเมินราคาหุ้นของบริษทัด้วยวิธีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น 

(Price to Earnings Ratio Approach) เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด และไม่ไดป้ระเมินราคาหุน้

ของบริษทัดว้ยวิธีอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้และค่าเส่ือมราคา (Enterprise Value to 

EBITDA Approach) เน่ืองจาก EBITDA ของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559) 

เท่ากบั 21.03 ลา้นบาท และบริษทัมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจาํนวนมาก เม่ือคาํนวณราคาหุ้นโดยวิธีน้ี จากการนาํ EV ของ

บริษทัท่ีไดจ้ากการอา้งอิงค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษทัจดทะเบียนท่ีนาํมาเปรียบเทียบคูณกบั EBITDA ของบริษทั จะได้
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จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการใดๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสภาวะธุรกิจในอนาคต โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทัเป็นสาํคญั และหากมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีผูซ้ื้อไดร้ะบุไวด้งักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั ผูซ้ื้อจะ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

อยา่งไรก็ตาม การทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี อาจทาํใหเ้กิดการตั้งขอ้สงัเกตวา่เป็นการทาํรายการท่ี

มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง เช่น อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

กาํหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัที่มีราคาตํ่ากว่าราคาตลาดอย่างมี

นยัสาํคญั แต่เม่ือพิจารณาถึงประโยชนต์่างๆ ท่ีบริษทัจะไดรั้บ รวมทั้งผลกระทบต่างๆ จากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ถือวา่

การเขา้ทํารายการมีความจาํเป็นและเหมาะสม ทั้ งน้ี บริษทัได้พิจารณาการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันในคร้ังน้ีอย่าง

รอบคอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นราคาที่ยุติธรรมที่ไม่ได้เอ้ือประโยชน์หรือเป็นช่องทางในการถ่ายเท

ผลประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลใดๆ อีกทั้งบริษทัไดป้ฎิบติัตามประกาศการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด  

จากการพิจารณาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและบุคคลภายนอกดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี มีความเหมาะสม และจาํเป็น

อยา่งยิ่งในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องท่ีมัน่คงข้ึนของ

บริษทั ภายใตส้ถานการณ์ความจาํเป็นของบริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนเพ่ิมเติมจาํนวนมากเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานธุรกิจทีวี

ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย เพื่อใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดต้่อไปอยา่งต่อเน่ือง และสามารถสร้างการเติบโตของรายไดแ้ละผล

ประกอบการท่ีดีในอนาคต ประกอบกบัการทาํรายการในคร้ังน้ี มีความสมเหตุสมผลและยติุธรรมไม่ไดเ้ป็นช่องทางในการ

ถ่ายเทผลประโยชนใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัแต่อยา่งใด 

1.4 ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

1.4.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทาํรายการ 

 ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคา

หุน้ของบริษทั ดว้ยวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 

ก) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ข) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

ค) วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

ง) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

จ) วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดป้ระเมินราคาหุ้นของบริษทัด้วยวิธีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น 

(Price to Earnings Ratio Approach) เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด และไม่ไดป้ระเมินราคาหุน้

ของบริษทัดว้ยวิธีอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้และค่าเส่ือมราคา (Enterprise Value to 

EBITDA Approach) เน่ืองจาก EBITDA ของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559) 

เท่ากบั 21.03 ลา้นบาท และบริษทัมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจาํนวนมาก เม่ือคาํนวณราคาหุ้นโดยวิธีน้ี จากการนาํ EV ของ

บริษทัท่ีไดจ้ากการอา้งอิงค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษทัจดทะเบียนท่ีนาํมาเปรียบเทียบคูณกบั EBITDA ของบริษทั จะได้
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มูลค่ากิจการของบริษทัเท่ากบั 416.07 - 426.59 ลา้นบาท เม่ือมาลบกบัภาระหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีมีจาํนวน 

3,403.74 ลา้นบาท ทาํใหมู้ลค่ากิจการของบริษทัติดลบ จึงไม่สามารถคาํนวณราคาหุน้ได ้ 

รายละเอียดการประเมินราคาหุน้บริษทัในแต่ละวธีิเป็นดงัน้ี 

ก) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุ้นของบริษทัตามวิธีน้ีประเมินจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจาก

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงผ่านการสอบทานโดยนายพจน์ อศัวสันติชยั

ผูส้อบบัญชีจากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มี

รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 จาํนวนเงนิ  (ล้านบาท) 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 220.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 270.00 

กาํไรสะสม  

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25.00 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 410.67 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 925.67 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาทต่อหุน้) 1.00 

จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ทั้งหมด (ลา้นหุน้) 220.00 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.21 

การประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีน้ีสะทอ้นฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมูลค่าทรัพยสิ์น หน้ีสินท่ีได้

บนัทึกบญัชีไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยบ์างรายการ ไดแ้ก่ เงินลงทุน และที่ดิน 

รวมทั้งยงัไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต  

จากการประเมินราคาหุน้ตามวธีิมูลค่าตามบญัชี ไดร้าคาประเมินหุน้ของบริษทัเท่ากบั 4.21 บาทต่อหุ้น ซ่ึงตํ่ากวา่

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีหุ้นละ 4.25 บาท เท่ากบั 0.04 บาทต่อหุ้น หรือตํ่ากวา่ร้อยละ 0.94 ของราคา

เสนอขายดงักล่าว   

ข) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

 การประเมินราคาหุ้นตามวิธีน้ี เป็นการประเมินโดยการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏตามงบการเงินของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ในบางรายการเพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าตลาดหรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

นั้นๆ ไดแ้ก่ เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และที่ดิน เป็นตน้ เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงมูลค่าปัจจุบนัหรือ

มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ของบริษทัมากข้ึน การปรับปรุงรายการต่างๆ  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1.   เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน บริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนในบริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ในสดัส่วนร้อยละ 19.0 ของทุนชาํระแลว้ และเงินลงทุนในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 0.5 
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ของทุนชาํระแลว้ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 1.90 ลา้นบาท และ 2.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิด

เป็นมูลค่ารวมจาํนวน 4.40 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.09 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดงักล่าว เพ่ือให้ไดมู้ลค่า

ยติุธรรมท่ีใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเป็นงบ

การเงินงวดล่าสุดท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว ท่ีมีจาํนวน 21.93 ลา้นบาท และ 3.26 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นมูลค่ารวม 25.19 ลา้นบาท ซ่ึงผลจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นดงักล่าว บริษทัจะมีเงิน

ลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณ 20.79 ลา้นบาท  

2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย โดยบริษทัมีสาํนกังานใหญ่ สาํนกังานสายธุรกิจสาํนกัพิมพ ์โรงพิมพ ์คลงัสินคา้ ตั้งอยูท่ี่ถนนชยัพฤกษ ์ แขวง/เขตตล่ิง

ชนั และมีสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย ตั้งอยูซ่อยอรุณอมรินทร์ 37 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย มีมูลค่า

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 826.23 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.79 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั 

โดยในช่วงระยะเวลาปัจจุบนับริษทัไม่ไดมี้การจดัให้มีการประเมินราคาตลาดของทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์นอิสระเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ  

ในส่วนของท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกบญัชีในราคาตน้ทุนของการไดท่ี้ดินนั้นมา

ตั้งแต่ปี 2533 – 2557 โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

ท่ีต้ังท่ีดนิ ลกัษณะการใช้ประโยชน์

หลกับนท่ีดนิ 

ขนาดท่ีดนิ มูลค่าตามบัญชี ณ  30 ก.ย. 59 การประเมินราคาโดย 

ผู้ประเมินราคาอสิระ  ล้านบาท ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

1. ถนนชยัพฤกษ ์ 

เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพฯ 

เป็นท่ีตั้งสาํนกังาน  

โรงพิมพ ์และคลงัสินคา้

ของบริษทั  

21-3-55.90 ไร่ 166.63 3.39 -ไม่มี- 

2. ถนนอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกนอ้ย 

เป็นที่ตั้งสถานีโทรทศัน์

ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย 

0-3-18.6 ไร่ 18.08 0.37 ประเมินโดยผูป้ระเมินทรัพย์สินอิสระ 

ตามรายงานเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มี

ราคาประเมินที่ดิน 23.90 ล้านบาท และ

ราคาประเมินอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

68.96 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  ท่ีดินและอาคารสาํนกังานอรุณอมัรินทร์บริษทัไดใ้หบ้ริษทัย่อยเช่าเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานีสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ซ่ึงตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการไดบ้นัทึกบญัชีแยกเป็นรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และบนัทึกบญัชีเป็นส่วนหน่ึงใน

รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริษทั โดยในการจดัทาํรายงานทางการเงิน บริษทัไดเ้ปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยใชร้าคาประเมินของผูป้ระเมิน

ทรัพยสิ์นอิสระรายหน่ึง ตามรายงานเมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ซ่ึงรายงานดงักล่าวจดัทาํเพื่อวัตถุประสงค์ประกอบ

ทางด้านบัญชีเท่าน้ัน โดยไม่ได้มีการประเมินราคาเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ 

ทั้งน้ี การพิจารณามูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน เพ่ือใชป้ระกอบในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตาม

บญัชีนั้น โดยทัว่ไปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจะประเมินราคาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ซ่ึงการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินส่วนใหญ่จะใชก้ารประเมินดว้ยวิธีราคาตลาด ซ่ึงไดจ้ากการเปรียบเทียบทรัพยสิ์นท่ี
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ของทุนชาํระแลว้ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 1.90 ลา้นบาท และ 2.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิด

เป็นมูลค่ารวมจาํนวน 4.40 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.09 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดงักล่าว เพ่ือให้ไดมู้ลค่า

ยติุธรรมท่ีใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเป็นงบ

การเงินงวดล่าสุดท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว ท่ีมีจาํนวน 21.93 ลา้นบาท และ 3.26 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นมูลค่ารวม 25.19 ลา้นบาท ซ่ึงผลจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นดงักล่าว บริษทัจะมีเงิน

ลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณ 20.79 ลา้นบาท  

2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย โดยบริษทัมีสาํนกังานใหญ่ สาํนกังานสายธุรกิจสาํนกัพิมพ ์โรงพิมพ ์คลงัสินคา้ ตั้งอยูท่ี่ถนนชยัพฤกษ ์ แขวง/เขตตล่ิง

ชนั และมีสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย ตั้งอยูซ่อยอรุณอมรินทร์ 37 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย มีมูลค่า

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 826.23 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.79 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั 

โดยในช่วงระยะเวลาปัจจุบนับริษทัไม่ไดมี้การจดัให้มีการประเมินราคาตลาดของทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์นอิสระเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ  

ในส่วนของท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกบญัชีในราคาตน้ทุนของการไดท่ี้ดินนั้นมา

ตั้งแต่ปี 2533 – 2557 โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

ท่ีต้ังท่ีดนิ ลกัษณะการใช้ประโยชน์

หลกับนท่ีดนิ 

ขนาดท่ีดนิ มูลค่าตามบัญชี ณ  30 ก.ย. 59 การประเมินราคาโดย 

ผู้ประเมินราคาอสิระ  ล้านบาท ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 

1. ถนนชยัพฤกษ ์ 

เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพฯ 

เป็นท่ีตั้งสาํนกังาน  

โรงพิมพ ์และคลงัสินคา้

ของบริษทั  

21-3-55.90 ไร่ 166.63 3.39 -ไม่มี- 

2. ถนนอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกนอ้ย 

เป็นที่ตั้งสถานีโทรทศัน์

ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย 

0-3-18.6 ไร่ 18.08 0.37 ประเมินโดยผูป้ระเมินทรัพย์สินอิสระ 

ตามรายงานเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มี

ราคาประเมินที่ดิน 23.90 ล้านบาท และ

ราคาประเมินอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

68.96 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  ท่ีดินและอาคารสาํนกังานอรุณอมัรินทร์บริษทัไดใ้หบ้ริษทัย่อยเช่าเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานีสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ซ่ึงตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการไดบ้นัทึกบญัชีแยกเป็นรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และบนัทึกบญัชีเป็นส่วนหน่ึงใน

รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริษทั โดยในการจดัทาํรายงานทางการเงิน บริษทัไดเ้ปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยใชร้าคาประเมินของผูป้ระเมิน

ทรัพยสิ์นอิสระรายหน่ึง ตามรายงานเมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ซ่ึงรายงานดงักล่าวจดัทาํเพื่อวัตถุประสงค์ประกอบ

ทางด้านบัญชีเท่าน้ัน โดยไม่ได้มีการประเมินราคาเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ 

ทั้งน้ี การพิจารณามูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน เพ่ือใชป้ระกอบในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตาม

บญัชีนั้น โดยทัว่ไปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจะประเมินราคาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ซ่ึงการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินส่วนใหญ่จะใชก้ารประเมินดว้ยวิธีราคาตลาด ซ่ึงไดจ้ากการเปรียบเทียบทรัพยสิ์นท่ี
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ประเมินมูลค่ากบัขอ้มูลตลาดท่ีไดจ้ากการสาํรวจท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยจะเปรียบเทียบทั้งขนาด รูปร่าง ทาํเล ท่ีตั้ง 

ทางเขา้-ออก สภาพแวดลอ้มท่ีจะมีผลกระทบต่อราคา ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น รวมทั้งพิจารณาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของการประเมินราคาทรัพยสิ์น

ของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระในการประเมินราคายติุธรรมหรือราคาตลาดท่ีแทจ้ริงของท่ีดินนั้นๆ   

อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน เพือ่วตัถุประสงค์สาธารณะ เพือ่ใช้

ประกอบในการประเมินราคาหุน้ของบริษทัตามวธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชีในคร้ังน้ี ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือวา่

ราคาตลาดของท่ีดินของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี และสูงกวา่ราคาประเมินท่ีดินทางราชการ ดงันั้น เพื่อเป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมของราคาตลาดท่ีควรจะเป็นของท่ีดินของบริษทั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดศึ้กษาขอ้มูลเพ่ิมเติม

ของราคาตลาดของท่ีดินเปล่าในบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีดินของบริษทั ท่ีมีการประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวบ็ไซตต์่างๆ 

หรือจากการโทรศพัท์สอบถามขอ้มูลการประกาศขายเพ่ิมเติมเท่านั้น โดยเป็นราคาท่ีไม่ไดมี้การเจรจาต่อรองราคา และ

ไม่ไดเ้ป็นราคาท่ีมีการซ้ือขายจริงในปัจจุบนั รวมทั้งไม่ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ และวิเคราะห์ปรับแกปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่

ใชป้ระเมินราคาท่ีดินของบริษทัดงัเช่นการดาํเนินการตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชีพผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระพึง

กระทาํ เน่ืองด้วยขอ้จาํกัดขององค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในงานการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ จึงทาํให้ราคาตลาดของที่ดินที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระคร้ังน้ี ไม่สามารถใชอ้า้งอิงเป็นราคาตลาดเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ได ้นอกจากเป็นการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

แสดงความน่าจะเป็นของช่วงราคาตลาดของท่ีดินของบริษทั เพื่อประกอบการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการประเมินราคาหุ้น

ของบริษทัตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชีในคร้ังน้ีเท่านั้น ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีมีการนาํขอ้มูลราคาตลาดของท่ีดินท่ีไดจ้ากการสาํรวจและรวบรวมของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีอา้งถึงในรายงาน

ฉบบัน้ีไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ  

ตารางแสดงข้อมูลตลาดทีด่นิทีไ่ด้จากการศึกษาและรวบรวมโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

ข้อมูลตลาดที่ดนิ เน้ือที่ดนิ 

 

ราคาขาย 

(บาท/ตารางวา) 

หมายเหตุ  

1. ข้อมูลที ่1  

ท่ีดินเปล่า ตั้งอยูถ่นนชยัพฤกษ ์ซอย

ชยัพฤกษ ์25 แขวง/เขตตล่ิงชนั ติด

ซอยขา้งท่ีดินถมแลว้ ลึก 65 เมตร  

1 ไร่  60,000 - 80,000 จากการโทรศพัทส์อบถาม

ตวัแทนซ้ือขายท่ีดิน 2 ราย 

2. ข้อมูลที ่2  

ท่ีดินเปล่า ตั้งอยูถ่นนชยัพฤกษ ์ซอย

ชยัพฤกษ ์16 แขวง/เขตตล่ิงชนั 

100  ตารางวา 40,000 ท่ีมา : 

http://www.pantipmarket.com/ 

items/16053849  

(ขอ้มูล ณ 31 ธ.ค. 2559) 

3. ข้อมูลที ่3 

ท่ีดินเปล่า ตั้งอยูถ่นนชยัพฤกษ ์ซอย

ชยัพฤกษ ์21 แขวง/เขตตล่ิงชนั 

206  ตารางวา 40,000 ท่ีมา : 

http://landforsell.blogspot.com/ 

2016/08/21-206.html  

(ขอ้มูล ณ 1 ส.ค. 2559) 

ราคาเฉลีย่  50,000  

147
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หมายเหตุ : ท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีดินของบริษทัส่วนใหญ่มีเน้ือท่ีขนาดเล็กเหมาะแก่การพฒันาเป็นท่ีอยู่อาศยัหรืออาคารพาณิชย ์

ดงันั้น ราคาขายท่ีดินท่ีนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบจึงอาจไม่สะทอ้นราคาตลาดของท่ีดินของบริษทัไดเ้ท่าท่ีควร  

สรุปเปรียบเทยีบราคาตลาดกบัมูลค่าตามบญัชีของทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ โรงพมิพ์ และคลงัสินค้าของบริษัท  

(หน่วย  : ล้านบาท) ราคาตลาด1/ มูลค่าตามบญัชี ส่วนเพิม่จากมูลค่าตามบัญชี  

1. ที ่ดิ น  ถ น น ชัย พ ฤ ก ษ ์ 

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ  

437.80 166.63 271.07 

หมายเหตุ : 1/ ราคาตลาดของท่ีดินท่ีไดจ้ากการศึกษาและรวบรวมโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นอกจากน้ีในส่วนของท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา

ปรับปรุงมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนให้ใกลเ้คียงกบัปัจจุบนั โดยอา้งอิงรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นของผู ้

ประเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ คือ บริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จาํกดั ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงไดแ้สดงราคาประเมินทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ตามรายงานเม่ือวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2558 ซ่ึงในส่วนของท่ีดิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้รับปรุงมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน ดว้ยราคาประเมิน

ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าว ถึงแมร้ายงานการประเมินดงักล่าวจดัทาํมาแลว้เป็นเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน 

แต่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือวา่ราคาตลาดของท่ีดินในปัจจุบนัไม่น่าจะแตกต่างจากราคาประเมินตามรายงานดงักล่าว

อยา่งมีนยัสาํคญั  

สรุปเปรียบเทยีบราคาตลาดกบัมูลค่าตามบญัชีของที่ดนิที่เป็นที่ตั้งสถานีโทรทศัน์ดจิทิลัของบริษัทย่อย 

(หน่วย  : ล้านบาท) ราคาตลาด1/ มูลค่าตามบญัชี ส่วนเพิม่จากมูลค่าตามบัญชี  

1. ที่ดิน ถนนอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกนอ้ย  

23.90 18.08 5.82 

หมายเหตุ : 1/ราคาตลาดอา้งอิงราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

สาํหรับอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณ์ ไม่ไดมี้การประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 

บริษทัแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึงสามารถสะทอ้นมูลค่า

ยติุธรรมไดพ้อควร ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากมูลค่าตาม

บญัชีดงักล่าว 

3. ที่ดินรอการพัฒนา บริษทัมีท่ีดินรอการพฒันาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการขยายโรงงานในอนาคต ซ่ึงตั้งแต่ปี 

2553 บริษทัชะลอการขยายโรงงานออกไป และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม ที่ดิน

รอการพฒันาของบริษทั ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เน้ือท่ี 29-3-51 ไร่ สภาพท่ีดินเป็นท่ีดินถม

แลว้  ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีท่ีดินดงักล่าวในราคาตน้ทุนของการไดม้าซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งแต่ปี 2551 - 2553 โดยมีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 77.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทัไม่ไดมี้การ

จดัใหมี้การประเมินราคาตลาดของท่ีดินดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆ  

ทั้งน้ี การพิจารณามูลค่ายติุธรรมที่ดินเพือ่ใชป้ระกอบในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี

นั้น โดยทัว่ไปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้  
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หมายเหตุ : ท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีดินของบริษทัส่วนใหญ่มีเน้ือท่ีขนาดเล็กเหมาะแก่การพฒันาเป็นท่ีอยู่อาศยัหรืออาคารพาณิชย ์

ดงันั้น ราคาขายท่ีดินท่ีนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบจึงอาจไม่สะทอ้นราคาตลาดของท่ีดินของบริษทัไดเ้ท่าท่ีควร  

สรุปเปรียบเทยีบราคาตลาดกบัมูลค่าตามบญัชีของทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ โรงพมิพ์ และคลงัสินค้าของบริษัท  

(หน่วย  : ล้านบาท) ราคาตลาด1/ มูลค่าตามบญัชี ส่วนเพิม่จากมูลค่าตามบัญชี  

1. ที ่ดิ น  ถ น น ชัย พ ฤ ก ษ ์ 

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ  

437.80 166.63 271.07 

หมายเหตุ : 1/ ราคาตลาดของท่ีดินท่ีไดจ้ากการศึกษาและรวบรวมโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นอกจากน้ีในส่วนของท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา

ปรับปรุงมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนให้ใกลเ้คียงกบัปัจจุบนั โดยอา้งอิงรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นของผู ้

ประเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ คือ บริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จาํกดั ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงไดแ้สดงราคาประเมินทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ตามรายงานเม่ือวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2558 ซ่ึงในส่วนของท่ีดิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้รับปรุงมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน ดว้ยราคาประเมิน

ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าว ถึงแมร้ายงานการประเมินดงักล่าวจดัทาํมาแลว้เป็นเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน 

แต่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือวา่ราคาตลาดของท่ีดินในปัจจุบนัไม่น่าจะแตกต่างจากราคาประเมินตามรายงานดงักล่าว

อยา่งมีนยัสาํคญั  

สรุปเปรียบเทยีบราคาตลาดกบัมูลค่าตามบญัชีของที่ดนิที่เป็นที่ตั้งสถานีโทรทศัน์ดจิทิลัของบริษัทย่อย 

(หน่วย  : ล้านบาท) ราคาตลาด1/ มูลค่าตามบญัชี ส่วนเพิม่จากมูลค่าตามบัญชี  

1. ที่ดิน ถนนอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกนอ้ย  

23.90 18.08 5.82 

หมายเหตุ : 1/ราคาตลาดอา้งอิงราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

สาํหรับอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณ์ ไม่ไดมี้การประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 

บริษทัแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึงสามารถสะทอ้นมูลค่า

ยติุธรรมไดพ้อควร ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากมูลค่าตาม

บญัชีดงักล่าว 

3. ที่ดินรอการพัฒนา บริษทัมีท่ีดินรอการพฒันาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการขยายโรงงานในอนาคต ซ่ึงตั้งแต่ปี 

2553 บริษทัชะลอการขยายโรงงานออกไป และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม ที่ดิน

รอการพฒันาของบริษทั ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เน้ือท่ี 29-3-51 ไร่ สภาพท่ีดินเป็นท่ีดินถม

แลว้  ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีท่ีดินดงักล่าวในราคาตน้ทุนของการไดม้าซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งแต่ปี 2551 - 2553 โดยมีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 77.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทัไม่ไดมี้การ

จดัใหมี้การประเมินราคาตลาดของท่ีดินดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆ  

ทั้งน้ี การพิจารณามูลค่ายติุธรรมที่ดินเพือ่ใชป้ระกอบในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี

นั้น โดยทัว่ไปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้  

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
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อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพฒันาเพือ่ใช้ประกอบในการ

ประเมินราคาหุน้ของบริษทัตามวธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชีในคร้ังน้ี ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือวา่ราคาตลาดของ

ที่ดินรอการพฒันาดงักล่าวมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี และสูงกว่าราคาประเมินท่ีดินทางราชการ ดงันั้น เพื่อเป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมของราคาตลาดท่ีดินรอการพฒันาของบริษทั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดศึ้กษาขอ้มูลเพ่ิมเติม

ของราคาตลาดของท่ีดินเปล่าในบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีดินดงักล่าว โดยไดด้าํเนินการตามรายละเอียดท่ีกล่าวในขอ้ 2 ขา้งตน้  

ตารางแสดงข้อมูลตลาดทีด่นิรอการพฒันาทีท่ีป่รึกษาทางการเงนิอสิระได้ค้นหาข้อมูลเพ่ือประกอบการวเิคราะห์เพิ่มเตมิ  

ข้อมูลตลาดที่ดนิ เน้ือที่ดนิ 

 

ราคาขาย 

(บาท/ตารางวา) 

หมายเหตุ  

1. ข้อมูลที ่1  

ท่ีดินเปล่า ติดถนนซอยเขา้ออกได ้2 

ทาง คือ เสน้อยธุยา-บางปะอิน เขา้ซอย

ประมาณ 800 เมตร หรือทางถนน 345 

ซอยวดัลาํโพ ปทุมธานี 

80 ไร่  11,250 - 12,500  

หรือ 4.5 -5.0 ลา้นบาทต่อไร่ 

จากการโทรศพัทส์อบถาม

ตวัแทนซ้ือขายท่ีดิน 2 ราย 

2. ข้อมูลที ่2 

ท่ีดินเปล่า ถนน 345 แยกบางคูวดั 

ปทุมธานี 

41 ไร่  

 

11,250 ท่ีมา :  

http://www.teedin108.com/ 

land/view/910267/ 

(ขอ้มูล ณ 15 ธ.ค. 2559) 

ราคาเฉลีย่  11,562.50  

สรุปเปรียบเทยีบราคาตลาดกบัมูลค่าตามบัญชีของทีด่นิรอการพฒันาของบริษัท 

(หน่วย  : ล้านบาท) ราคาตลาด1/ มูลค่าตามบญัชี ส่วนเพิม่จากมูลค่าตามบัญชี  

ท่ีดินรอการพฒันา ตั้งอยูท่ี่ 

ตาํบลลาํโพ อาํเภอ 

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

138.18 77.41 60.77 

หมายเหตุ : 1/ราคาตลาดของท่ีดินท่ีไดจ้ากการศึกษาและรวบรวมโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ทั้งน้ี จากขอ้จาํกดัของการหาราคาตลาดของที่ดินรอการพฒันาที่ไดจ้ากการศึกษาและรวบรวมของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระคร้ังน้ี ไม่สามารถใชอ้า้งอิงเป็นราคาตลาดเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ได ้นอกจากเป็นการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

แสดงความน่าจะเป็นของช่วงราคาตลาดของที่ดินรอการพฒันาของบริษทัในการประเมินราคาหุ้นของบริษทัตามวิธี

ปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชีในคร้ังน้ีเท่านั้น ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีมีการนาํขอ้มูล

ราคาตลาดของท่ีดินรอการพฒันาท่ีไดจ้ากการสาํรวจและรวบรวมของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีอา้งถึงในรายงานฉบบัน้ี

ไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ  

 สาํหรับสินทรัพยอ่ื์นท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

มีจํานวน 2,635.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.56  ของสินทรัพย์รวมของบริษทัและบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่เป็น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ซ่ึงแสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิด

ลดจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายชาํระเพือ่ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดตามทอ้งตลาด และแสดงราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
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สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึงไดบ้นัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจาํนวน 401.63 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 8.16 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงบญัชีลูกหน้ีการคา้ เป็นภาระท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมี

กบับุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ บริษทัและบริษทัย่อยไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด

แลว้  

 หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน ตัว๋แลกเงิน และหุ้นกู ้ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจาํนวนรวม 550.00 ลา้นบาท 1,355.00 ลา้น

บาท 198.64 ลา้นบาท และ 200.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 57.66 ของหน้ีสินรวม และหน้ีสินภายใตส้ัญญา

อนุญาตใหด้าํเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัจาํนวน 1,094.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงเป็นภาระ

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีต่อบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกมูลค่าตามท่ีเป็นจริง

แลว้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว 

  ในการประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้าํรายการปรับปรุงต่าง ๆ

ขา้งตน้ มาบวกเพ่ิม/(หกั)ในมูลค่าหุน้ตามบญัชี ท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดย

คาํนวณการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี 

         จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 925.67 

รายการปรับปรุง    

บวก 20.79   ส่วนเพ่ิมจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลงัปรับปรุง  946.46 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด (ลา้นหุน้) 220.00 

ราคาต่อหุ้นตามวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (บาท) 4.30 

อยา่งไรก็ตาม จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมของราคาตลาดท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัโดยท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระตามท่ีกล่าวขา้งตน้เพื่อแสดงความน่าจะเป็นของช่วงราคาตลาดของท่ีดินของบริษทั เพือ่ประกอบการให้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการประเมินราคาหุน้ของบริษทัตามวธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี สามารถนาํมาคาํนวณราคาหุ้นตามวิธี

ปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชีไดด้งัน้ี  

 จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 925.67 

รายการปรับปรุง    

บวก 20.79   ส่วนเพ่ิมจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

บวก 271.07   ส่วนเพ่ิมจากการประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั 

บวก 5.82   ส่วนเพ่ิมจากการประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย 

หกั 60.77   ส่วนเพ่ิมจากการประเมินมูลค่าท่ีดินรอการพฒันาของบริษทั 
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สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึงไดบ้นัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจาํนวน 401.63 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 8.16 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงบญัชีลูกหน้ีการคา้ เป็นภาระท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมี

กบับุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ บริษทัและบริษทัย่อยไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด

แลว้  

 หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน ตัว๋แลกเงิน และหุ้นกู ้ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจาํนวนรวม 550.00 ลา้นบาท 1,355.00 ลา้น

บาท 198.64 ลา้นบาท และ 200.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 57.66 ของหน้ีสินรวม และหน้ีสินภายใตส้ัญญา

อนุญาตใหด้าํเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัจาํนวน 1,094.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงเป็นภาระ

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีต่อบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกมูลค่าตามท่ีเป็นจริง

แลว้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว 

  ในการประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้าํรายการปรับปรุงต่าง ๆ

ขา้งตน้ มาบวกเพ่ิม/(หกั)ในมูลค่าหุน้ตามบญัชี ท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดย

คาํนวณการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี 

         จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 925.67 

รายการปรับปรุง    

บวก 20.79   ส่วนเพ่ิมจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลงัปรับปรุง  946.46 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด (ลา้นหุน้) 220.00 

ราคาต่อหุ้นตามวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (บาท) 4.30 

อยา่งไรก็ตาม จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมของราคาตลาดท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัโดยท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระตามท่ีกล่าวขา้งตน้เพื่อแสดงความน่าจะเป็นของช่วงราคาตลาดของท่ีดินของบริษทั เพือ่ประกอบการให้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการประเมินราคาหุน้ของบริษทัตามวธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี สามารถนาํมาคาํนวณราคาหุ้นตามวิธี

ปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชีไดด้งัน้ี  

 จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 925.67 

รายการปรับปรุง    

บวก 20.79   ส่วนเพ่ิมจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

บวก 271.07   ส่วนเพ่ิมจากการประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั 

บวก 5.82   ส่วนเพ่ิมจากการประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัของบริษทัยอ่ย 

หกั 60.77   ส่วนเพ่ิมจากการประเมินมูลค่าท่ีดินรอการพฒันาของบริษทั 
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 จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลงัปรับปรุง  1,284.12 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด (ลา้นหุน้) 220.00 

ราคาต่อหุ้นตามวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (บาท) 5.84 

การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีจะสะทอ้นทรัพยสิ์นสุทธิท่ีเป็นปัจจุบนัมากกวา่วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี อยา่งไรก็ตาม 

วิธีน้ีไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่

เก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต  

จากการประเมินราคาหุน้ตามวธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี จะไดร้าคาประเมินหุ้นของบริษทัเท่ากบั 4.30 - 5.84

บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงกวา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ีหุ้นละ 4.25 บาท เท่ากบั 0.05 - 1.59 บาทต่อหุ้น หรือสูง

กวา่ร้อยละ 1.18 - 37.41 ของราคาเสนอขายดงักล่าว 

ค) วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ี เป็นการประเมินโดยพิจารณาอา้งอิงจากอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) 

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในกลุ่มบริการ หมวดย่อยส่ือและส่ิงพิมพที์่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทั 

ยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่างๆนบัจากวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัที่ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัมีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (ซ่ึงหมายถึงผูซ้ื้อ)  

บริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง มีดงัน้ี 

รายช่ือ ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 

1. บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) AMARIN 

2. บริษทั บีอีซี เวลิด ์จาํกดั (มหาชน) BEC 

3. บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) EPCO 

4. บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) GRAMMY 

5. บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) MATI 

6. บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) MCOT 

7. บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) MONO 

8. บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) NBC 

9. บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) NINE 

10. บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) NMG 

11. บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) POST 

12. บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) RS 

13. บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) SE-ED 

14. บริษทั สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) SMM 
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รายช่ือ ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 

15. บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) SPORT 

16. บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) WORK 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง และบริษัท (AMARIN) สําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 ปี 2558 

(หน่วย : ล้านบาท) AMARIN BEC EPCO GRAMMY MATI MCOT MONO NBC 

รายไดร้วม 2,003.86 16,017.91 889.99 9,370.36 1,076.48 3,839.61 1,925.14 846.15 

กาํไรสุทธิ (417.15) 3,032.21 247.32 (1,135.23) (103.34) 43.67 (486.57) (20.56) 

สินทรัพยร์วม 5,100.13 14,957.57 2,578.54 7,589.62 1,835.62 11,641.72 5,277.74 2,439.77 

หน้ีสินรวม 3,705.53 6,769.49 1,197.56 5,555.94 402.14 4,260.22 2,854.17 1,123.27 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,394.60 8,188.08 1,380.98 2,033.67 1,433.47 7,381.50 2,423.56 1,316.50 

 

 ปี 2558 

(หน่วย : ล้านบาท) NINE NMG POST RS SE-ED SMM SPORT WORK 

รายไดร้วม 227.62 3,165.36 2,211.59 3,779.51 4,544.28 514.03 2,053.71 2,468.51 

กาํไรสุทธิ (18.53) 26.96 (241.30) 132.11 76.51 (36.80) (34.71) 164.43 

สินทรัพยร์วม 659.40 8,237.22 3,074.58 4,843.93 2,588.84 1,122.43 2,141.62 5,613.88 

หน้ีสินรวม 172.37 3,882.87 2,089.62 3,116.77 1,595.20 659.96 1,569.97 2,786.32 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 487.03 4,354.35 984.96 1,727.16 993.64 462.47 571.65 2,827.56 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com  

ตารางสรุปข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคัญของบริษทัจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง และบริษัท (AMARIN) สาํหรับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559  

 งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

(หน่วย : ล้านบาท) AMARIN BEC EPCO GRAMMY MATI MCOT MONO NBC 

รายไดร้วม 1,249.09 10,492.80 706.66 5,627.93 722.20 2,210.16 1,706.38 403.63 

กาํไรสุทธิ (468.93) 245.43 208.78 (266.93) (86.70) (476.99) (56.99) (174.39) 

สินทรัพยร์วม 4,920.62 14,793.05 6,588.05 7,681.18 1,770.86 10,643.69 5,586.09 1,990.56 

หน้ีสินรวม 3,994.96 7,602.88 4,431.19 5,916.32 427.21 3,785.48 3,026.73 909.72 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 925.67 7,190.17 2,156.86 1,764.86 1,343.65 6,858.20 2,559.36 1,080.84 

 

 งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

(หน่วย : ล้านบาท) NINE NMG POST RS SE-ED SMM SPORT WORK 

รายไดร้วม 132.43 1,686.05 1,402.44 2,693.42 3,223.95 333.55 847.70 2,175.10 

กาํไรสุทธิ (177.30) (720.61) (154.69) (39.00) 26.42 (79.00) (208.00) 279.20 
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รายช่ือ ช่ือย่อหลกัทรัพย์ 

15. บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) SPORT 

16. บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) WORK 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง และบริษัท (AMARIN) สําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 ปี 2558 

(หน่วย : ล้านบาท) AMARIN BEC EPCO GRAMMY MATI MCOT MONO NBC 

รายไดร้วม 2,003.86 16,017.91 889.99 9,370.36 1,076.48 3,839.61 1,925.14 846.15 

กาํไรสุทธิ (417.15) 3,032.21 247.32 (1,135.23) (103.34) 43.67 (486.57) (20.56) 

สินทรัพยร์วม 5,100.13 14,957.57 2,578.54 7,589.62 1,835.62 11,641.72 5,277.74 2,439.77 

หน้ีสินรวม 3,705.53 6,769.49 1,197.56 5,555.94 402.14 4,260.22 2,854.17 1,123.27 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,394.60 8,188.08 1,380.98 2,033.67 1,433.47 7,381.50 2,423.56 1,316.50 

 

 ปี 2558 

(หน่วย : ล้านบาท) NINE NMG POST RS SE-ED SMM SPORT WORK 

รายไดร้วม 227.62 3,165.36 2,211.59 3,779.51 4,544.28 514.03 2,053.71 2,468.51 

กาํไรสุทธิ (18.53) 26.96 (241.30) 132.11 76.51 (36.80) (34.71) 164.43 

สินทรัพยร์วม 659.40 8,237.22 3,074.58 4,843.93 2,588.84 1,122.43 2,141.62 5,613.88 

หน้ีสินรวม 172.37 3,882.87 2,089.62 3,116.77 1,595.20 659.96 1,569.97 2,786.32 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 487.03 4,354.35 984.96 1,727.16 993.64 462.47 571.65 2,827.56 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com  

ตารางสรุปข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคัญของบริษทัจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง และบริษัท (AMARIN) สาํหรับงวด 9 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559  

 งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

(หน่วย : ล้านบาท) AMARIN BEC EPCO GRAMMY MATI MCOT MONO NBC 

รายไดร้วม 1,249.09 10,492.80 706.66 5,627.93 722.20 2,210.16 1,706.38 403.63 

กาํไรสุทธิ (468.93) 245.43 208.78 (266.93) (86.70) (476.99) (56.99) (174.39) 

สินทรัพยร์วม 4,920.62 14,793.05 6,588.05 7,681.18 1,770.86 10,643.69 5,586.09 1,990.56 

หน้ีสินรวม 3,994.96 7,602.88 4,431.19 5,916.32 427.21 3,785.48 3,026.73 909.72 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 925.67 7,190.17 2,156.86 1,764.86 1,343.65 6,858.20 2,559.36 1,080.84 

 

 งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

(หน่วย : ล้านบาท) NINE NMG POST RS SE-ED SMM SPORT WORK 

รายไดร้วม 132.43 1,686.05 1,402.44 2,693.42 3,223.95 333.55 847.70 2,175.10 

กาํไรสุทธิ (177.30) (720.61) (154.69) (39.00) 26.42 (79.00) (208.00) 279.20 
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 งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

(หน่วย : ล้านบาท) NINE NMG POST RS SE-ED SMM SPORT WORK 

สินทรัพยร์วม 433.07 7,556.69 2,745.57 4,426.57 2,543.11 1,103.11 1,848.40 5,546.67 

หน้ีสินรวม 129.39 4,045.78 1,907.57 3,303.81 1,572.56 720.10 1,484.75 2,512.17 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 303.68 3,510.91 838.00 1,122.76 970.55 383.01 363.65 3,034.50 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com  

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) เป็นการประเมิน

โดยพิจารณามูลค่าตามบญัชีของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงเท่ากบั 4.21 บาทต่อหุน้ คูณกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคา

ต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในกลุ่มบริการ หมวดยอ่ยส่ือและส่ิงพิมพท่ี์ประกอบ

ธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทั ยอ้นหลงัในช่วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึง

เป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั

คร้ังท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  

ค่าเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง 

ช่วงเวลา AMARIN EPCO GRAMMY MATI MCOT MONO NBC 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 1.62 2.62 4.23 0.77 1.25 3.65 0.88 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน  1.53 2.60 4.14 0.73 1.15 3.90 0.88 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 1.45 2.66 3.94 0.74 1.06 3.59 0.92 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 1.42 2.76 3.49 0.75 0.99 3.30 0.94 
 

ช่วงเวลา NINE NMG PORT SE-ED SMM SPORT ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 1.01 1.32 2.68 1.86 1.07 1.30 1.87 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน  0.95 1.30 2.86 1.89 1.03 1.44 1.88 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 0.92 1.35 3.08 1.92 1.01 1.45 1.85 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 0.90 1.37 4.18 1.98 0.97 1.43 1.88 

หมายเหตุ  : ไม่รวมค่าเฉล่ีย P/BV ของ BEC, RS และ WORK 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

ทั้งน้ี ในการคาํนวณค่าเฉล่ีย P/BV ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดร้วมค่าเฉล่ีย P/BV ของ BEC, RS และ WORK 

เน่ืองจากมีค่าท่ีสูงและเบ่ียงเบนไปจากกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.65 - 6.90 เท่า    

6.36 - 6.84 เท่า และ 5.36 - 5.67 เท่า ตามลาํดบั 
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สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษทั  ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบัญชี 

ช่วงเวลา 
ค่าเฉลี่ย P/BV ของบริษัท

จดทะเบยีนทีใ่ช้อ้างองิ 

ราคาหุ้นของบริษัท 

(บาทต่อหุ้น) 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  3 เดือน 1.87 7.87 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  6 เดือน 1.88 7.91 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  9 เดือน 1.85 7.79 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 1.88 7.91 

การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ซ่ึงสะทอ้นผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษทั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่ไดค้าํนึงถึงแนวโนม้ผลประกอบการ ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโนม้

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต  

 จากการประเมินตามวธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ไดร้าคาประเมินหุน้ของบริษทั เท่ากบั 7.79 - 7.91 บาท

ต่อหุน้ ซ่ึงสูงกวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีหุ้นละ 4.25 บาท เท่ากบั 3.54 - 3.66 บาทต่อหุ้น หรือสูงกวา่

ร้อยละ 83.29 - 86.21 ของราคาเสนอขายดงักล่าว 

ง) วธีิมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

  การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ี ประเมินจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (มูลค่าการซ้ือขายรวม / ปริมาณการซ้ือ

ขายรวม) ของหุน้ของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิ้จารณา

ราคาตลาดยอ้นหลงัในแต่ละช่วงของระยะเวลา 1 ปี นบัจนถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัท่ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่ออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (ผูซ้ื้อ) สรุปไดด้งัน้ี 

สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษทัตามวิธีมลูค่าหุ้นตามราคาตลาด 

ช่วงเวลา 

การซ้ือขายเฉลีย่ต่อวนั ราคาตลาดถวัเฉลีย่          

ถ่วงนํา้หนกั 

(บาทต่อหุ้น) 

ปริมาณหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่า  

(บาท) 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 29,851 223,951 7.50 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 30,179 231,810 7.68 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 26,314 203,093 7.72 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 24,708 195,420 7.91 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดพิ้จารณาราคาตลาดล่าสุด ภายหลงัท่ีมีการแจง้มติคณะกรรมการ

เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อประกอบในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีน้ี 

เน่ืองจากในช่วงดงักล่าวราคาหุ้นของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากข่าวการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัในคร้ังน้ี  
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สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษทั  ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบัญชี 

ช่วงเวลา 
ค่าเฉลี่ย P/BV ของบริษัท

จดทะเบยีนทีใ่ช้อ้างองิ 

ราคาหุ้นของบริษัท 

(บาทต่อหุ้น) 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  3 เดือน 1.87 7.87 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  6 เดือน 1.88 7.91 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  9 เดือน 1.85 7.79 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 1.88 7.91 

การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ซ่ึงสะทอ้นผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษทั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่ไดค้าํนึงถึงแนวโนม้ผลประกอบการ ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโนม้

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต  

 จากการประเมินตามวธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ไดร้าคาประเมินหุน้ของบริษทั เท่ากบั 7.79 - 7.91 บาท

ต่อหุน้ ซ่ึงสูงกวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีหุ้นละ 4.25 บาท เท่ากบั 3.54 - 3.66 บาทต่อหุ้น หรือสูงกวา่

ร้อยละ 83.29 - 86.21 ของราคาเสนอขายดงักล่าว 

ง) วธีิมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

  การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ี ประเมินจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (มูลค่าการซ้ือขายรวม / ปริมาณการซ้ือ

ขายรวม) ของหุน้ของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิ้จารณา

ราคาตลาดยอ้นหลงัในแต่ละช่วงของระยะเวลา 1 ปี นบัจนถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัท่ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่ออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (ผูซ้ื้อ) สรุปไดด้งัน้ี 

สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษทัตามวิธีมลูค่าหุ้นตามราคาตลาด 

ช่วงเวลา 

การซ้ือขายเฉลีย่ต่อวนั ราคาตลาดถวัเฉลีย่          

ถ่วงนํา้หนกั 

(บาทต่อหุ้น) 

ปริมาณหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่า  

(บาท) 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 29,851 223,951 7.50 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 30,179 231,810 7.68 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 26,314 203,093 7.72 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 24,708 195,420 7.91 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดพิ้จารณาราคาตลาดล่าสุด ภายหลงัที่มีการแจง้มติคณะกรรมการ

เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อประกอบในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีน้ี 

เน่ืองจากในช่วงดงักล่าวราคาหุ้นของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากข่าวการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัในคร้ังน้ี  

 

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

- 47 - 

กราฟแสดงราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั และปริมาณการซ้ือขายหุ้นของบริษัทย้อนหลงั 1 ปี 

(24 พฤศจกิายน 2558 - 23 พฤศจกิายน 2559) 
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ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (บาทต่อหุ้น) จํานวนหุ้น (หุ้น)

 

เม่ือพิจารณาปริมาณหุน้ของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายในช่วงเวลายอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึง

อยูร่ะหวา่ง 24,708 หุน้ - 30,179 หุ้นต่อวนั หรือประมาณร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

โดยมีปริมาณซ้ือขายรวมในระยะเวลายอ้นหลงั 12 เดือน เท่ากับ 6,028,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

ตารางเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของปริมาณการซ้ือขายต่อวันของหุ้นของบริษัท (AMARIN) กลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

ช่วงเวลา 

อตัราการหมนุเวยีนของปริมาณการซ้ือขายหุ้นเฉลี่ยต่อวนั (ร้อยละ)  

AMARIN 
หมวด 

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 
กลุ่มบริการ SET 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 0.01 0.45  0.53  0.53  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 0.01 0.48  0.59  0.53  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 0.01 0.42  0.52  0.51  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 0.01 0.36  0.49  0.48  

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาอตัราการหมุนเวยีนของปริมาณการซ้ือขายหุน้เฉล่ียต่อวนัในช่วงเวลายอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 

9 เดือน และ 12 เดือน พบวา่สภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัค่อนขา้งตํ่ากวา่อุตสาหกรรมอยา่งมีนยัสาํคญั คือ อตัรา

การหมุนเวียนของปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ ในรอบ 12 เดือนยอ้นนับจากวนัที่ 23 

พฤศจิกายน 2559 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 0.01 มีค่าตํ่ากวา่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการหมุนเวียนของปริมาณการซ้ือขายเฉล่ีย

ต่อวนัของหุ้นในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์(MEDIA Sector) ท่ีร้อยละ 0.36 - 0.48 กลุ่มบริการ (SERVICE Sector) ท่ีร้อยละ 

0.49 - 0.59 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีร้อยละ 0.48 - 0.53  
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ตารางเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของมูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวันของหุ้นของบริษัท (AMARIN) กลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ช่วงเวลา 

อตัราการหมนุเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉลีย่ต่อวนั (ร้อยละ) 1/ 

AMARIN 
หมวด 

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 
กลุ่มบริการ SET 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 0.01 0.30  0.33  0.40  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 0.01 0.31  0.34  0.39  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 0.01 0.28  0.32  0.38  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 0.01 0.26  0.30  0.37  

หมายเหตุ : 1/ อตัราการหมุนเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั คาํนวณโดยนาํมูลค่าการซ้ือขายหุ้นเฉล่ียต่อวนัหาร

ดว้ยมูลค่าตลาดเฉล่ียต่อวนั 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

หากพิจารณาอตัราการหมุนเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัของหุ้นของบริษทัในช่วงเวลายอ้นหลงั 3 เดือน 

6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นบัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 0.01 ตํ่ากวา่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา

การหมุนเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัของหุน้ในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์(MEDIA Sector) ท่ีร้อยละ 0.26 - 0.31 กลุ่ม

บริการ (SERVICE Sector) ท่ีร้อยละ 0.30 - 0.34 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีร้อยละ 0.37 - 0.40 ดงันั้น 

หากพิจารณาถึงสภาพคล่องหรือปริมาณหุน้และมูลค่าหุน้ท่ีหมุนเวยีนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องหุน้ของบริษทัแลว้ การ

ประเมินราคาหุ้นของบริษทัโดยอา้งจากราคาตลาดของหุ้นดงักล่าวอาจไม่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นได้

เท่าท่ีควร 

 จากการประเมินตามวธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด จะไดร้าคาประเมินหุ้นของบริษทั เท่ากบั 7.50 - 7.91 บาทต่อหุ้น 

ซ่ึงสูงกวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีหุ้นละ 4.25 บาท เท่ากบั 3.25 - 3.66 บาทต่อหุ้น หรือสูงกวา่ร้อยละ 

76.47 - 86.21 ของราคาเสนอขายดงักล่าว 

จ) วธีิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ีคาํนึงถึงความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต โดยการ

คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการจดัทาํประมาณการทาง

การเงิน โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงดาํเนินกิจการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง (Going Concern Basis) และ

ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆอยา่งมีนยัสาํคญัเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการดาํเนิน

ธุรกิจภายใตก้ารบริหารของทีมงานชุดปัจจุบนั โดยไม่รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษทัจะไดรั้บจากการเขา้มาถือหุ้นของ

บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั จากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงินข้ึน เพ่ือประเมินมูลค่าหุน้ของบริษทัตามวธีิน้ี จากการ

รวมมูลค่าแต่ละธุรกิจ (Sum of the parts) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จากนั้นนาํผลรวมของมูลค่ากิจการในแต่ละธุรกิจมา

คาํนวณหาราคาหุ้น โดยประมาณการทางการเงินในแต่ละธุรกิจอา้งอิงขอ้มูลและสมมติฐานท่ีไดรั้บจากบริษทั รวมทั้งจาก

การศึกษาขอ้มูลหรืออตัราส่วนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต ขอ้มูลสถิติอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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ตารางเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของมูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวันของหุ้นของบริษัท (AMARIN) กลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ช่วงเวลา 

อตัราการหมนุเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉลีย่ต่อวนั (ร้อยละ) 1/ 

AMARIN 
หมวด 

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 
กลุ่มบริการ SET 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 0.01 0.30  0.33  0.40  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 0.01 0.31  0.34  0.39  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 0.01 0.28  0.32  0.38  

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 0.01 0.26  0.30  0.37  

หมายเหตุ : 1/ อตัราการหมุนเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั คาํนวณโดยนาํมูลค่าการซ้ือขายหุ้นเฉล่ียต่อวนัหาร

ดว้ยมูลค่าตลาดเฉล่ียต่อวนั 

ท่ีมา :  ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

หากพิจารณาอตัราการหมุนเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัของหุ้นของบริษทัในช่วงเวลายอ้นหลงั 3 เดือน 

6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นบัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 0.01 ตํ่ากวา่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา

การหมุนเวยีนของมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัของหุน้ในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์(MEDIA Sector) ท่ีร้อยละ 0.26 - 0.31 กลุ่ม

บริการ (SERVICE Sector) ท่ีร้อยละ 0.30 - 0.34 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีร้อยละ 0.37 - 0.40 ดงันั้น 

หากพิจารณาถึงสภาพคล่องหรือปริมาณหุน้และมูลค่าหุน้ท่ีหมุนเวยีนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องหุน้ของบริษทัแลว้ การ

ประเมินราคาหุ้นของบริษทัโดยอา้งจากราคาตลาดของหุ้นดงักล่าวอาจไม่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แทจ้ริงของหุ้นได้

เท่าท่ีควร 

 จากการประเมินตามวธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด จะไดร้าคาประเมินหุ้นของบริษทั เท่ากบั 7.50 - 7.91 บาทต่อหุ้น 

ซ่ึงสูงกวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีหุ้นละ 4.25 บาท เท่ากบั 3.25 - 3.66 บาทต่อหุ้น หรือสูงกวา่ร้อยละ 

76.47 - 86.21 ของราคาเสนอขายดงักล่าว 

จ) วธีิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ีคาํนึงถึงความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต โดยการ

คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการจดัทาํประมาณการทาง

การเงิน โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงดาํเนินกิจการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง (Going Concern Basis) และ

ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆอยา่งมีนยัสาํคญัเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการดาํเนิน

ธุรกิจภายใตก้ารบริหารของทีมงานชุดปัจจุบนั โดยไม่รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษทัจะไดรั้บจากการเขา้มาถือหุ้นของ

บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั จากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงินข้ึน เพ่ือประเมินมูลค่าหุน้ของบริษทัตามวธีิน้ี จากการ

รวมมูลค่าแต่ละธุรกิจ (Sum of the parts) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จากนั้นนาํผลรวมของมูลค่ากิจการในแต่ละธุรกิจมา

คาํนวณหาราคาหุ้น โดยประมาณการทางการเงินในแต่ละธุรกิจอา้งอิงขอ้มูลและสมมติฐานท่ีไดรั้บจากบริษทั รวมทั้งจาก

การศึกษาขอ้มูลหรืออตัราส่วนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต ขอ้มูลสถิติอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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ทั้งน้ี สมมติฐานในการจดัทาํประมาณการทางการเงินถูกกาํหนดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

หากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งสถานการณ์ของบริษทัมีการ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญัจากสมมติฐานท่ีกาํหนดข้ึน ราคาหุ้นของบริษทัท่ีประเมินไดต้ามวิธีน้ีจะเปลี่ยนแปลงไป

ดว้ยเช่นกนั 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยวิธีรวมมูลค่าแต่ละธุรกิจ (Sum of the parts)  

ประกอบดว้ย ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ซ่ึงดาํเนินงานโดยบริษทั และธุรกิจทีวีดิจิทลั ซ่ึงดาํเนินงานโดยบริษทั อมรินทร์ เทเล

วชิัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จากนั้นจึงนาํมูลค่าของสองธุรกิจมารวมกนั สาํหรับเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั (ABOOK) ซ่ึงประกอบธุรกิจจาํหน่ายหนงัสือ และบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จาํกดั (WPS) ซ่ึงประกอบธุรกิจระบบมลัติมีเดียและบริการงานพิมพ ์บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพียงร้อยละ 19 และร้อยละ 

0.5 ตามลาํดบั และ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ไดแ้ก่ บริษทั คาโดคาวะ อมรินทร์ จาํกดั (KADOKAWA) ซ่ึงประกอบธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายหนังสือการ์ตูน (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 46) เป็นบริษทัที่จดัตั้งใหม่ ยงัไม่มีผลการดาํเนินงาน และ

แผนงานท่ีชดัเจนเพียงพอสาํหรับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตได ้ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนาํมูลค่า

ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแลว้ของเงินลงทุนระยะยาว และตามบญัชี (ราคาท่ีเขา้ลงทุน) ของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีจดัตั้ง

ใหม่ รวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงในมูลค่ากิจการของบริษทัท่ีประเมินไดต้ามหลกัการขา้งตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้มีดงัน้ี 

การประเมนิมูลค่าธุรกจิส่วนที ่1 ธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์ ดาํเนินงานโดยบริษทั 

1. รายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายและบริการของ AMARIN แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ส่ิงพิมพ ์เช่น รายไดจ้ากการขายนิตยสารและหนงัสือเล่ม รวมถึงรายไดจ้ากการรับจา้งพิมพง์านทัว่ไป (2) รายไดจ้ากธุรกิจ

อ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับจดัอีเวน้ตแ์ละงานแฟร์ เช่น Amarin Baby & Kids Fair, Health, Cuisine & 

Beauty Festival, Good Life Fair, บา้นและสวนแฟร์ เป็นตน้  และรายไดจ้ากการรับจา้งและให้บริการอ่ืนๆ เช่น บริการ

ออกแบบและผลิตเวบ็ไซต ์e-magazine และ e-book เป็นตน้ 

ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายและบริการท่ีเกิดข้ึนจริงของ AMARIN ปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

และประมาณการปี 2559 - 2564 เป็นดงัน้ี 
 

 

เกดิขึน้จริง   ประมาณการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - ก.ย. 

2559 

ต.ค.  - ธ.ค. 

2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

 

รายได้จากการขายและบริการ 

  

  

  

    

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์ 1,717.15 1,570.76 1,547.58 951.59 471.62  1,423.21  1,399.04  1,417.83  1,437.00  1,456.56  1,476.50  

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) n.a. (8.52) (1.48) (15.50) 11.90  (8.04) (1.70) 1.34  1.35  1.36  1.37  

- ธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ ์ 347.33 310.75 319.18 121.66 207.61  329.27  378.66  397.59  417.47  438.35  460.26  

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) n.a. (10.53) 2.72 3.61 2.90  3.16  15.00  5.00  5.00  5.00  5.00  

รายได้จากการขายและบริการรวม 2,064.47 1,881.51 1,866.77 1,073.25 679.23  1,752.48  1,777.70  1,815.42  1,854.48  1,894.90  1,936.77  

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) (3.81) (8.86) (0.78) (13.69) 8.99  (6.12) 1.44  2.12  2.15  2.18  2.21  
 

ปี 2557 และ 2558 AMARIN มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 8.86 

157
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และร้อยละ 0.78 ตามลาํดับ สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์เนื่องมาจาก

พฤติกรรมของผู ้ อ่านหนังสือและนิตยสารที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปบริโภคข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์จาก

โทรศพัท์มือถือและอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ AMARIN ไดรั้บผลกระทบจากจาํนวนยอดขายหนงัสือและนิตยสาร

ลดลง 

สาํหรับปี 2559 ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการรวมของ AMARIN มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 

6.12 เมื่อเทียบกบัปี 2558 อา้งอิงอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและบริการแต่ละประเภทที่เกิดข้ึนจริงในงวด 9 

เดือนของปี 2559 ดงัน้ี 

1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการเฉล่ียในปี 2559 ลดลงร้อยละ 

8.04 อา้งอิงอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์แต่ละ

ประเภทท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียในปี 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 โดยสาเหตุหลกัท่ีรายไดจ้ากการขายและ

บริการลดลงมาจากภาพรวมอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพท่ี์ภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์ลดลง

ต่อเน่ือง ยอดขายหนังสือและนิตยสารลดลงจากการที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มใชส่ื้อในรูปแบบส่ือ

ดิจิทลัมากข้ึน รวมถึงธุรกิจส่ือส่ิงพิมพโ์ดยรวมไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยปัจจุบนั 

AMARIN มีนิตยสารออกจาํหน่ายจาํนวน 11 หวั (ปี 2558 AMARIN มีนิตยสารออกจาํหน่ายจาํนวน 13 หวั) 

2) ธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.16 อา้งอิง

อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพท่ี์เกิดข้ึนจริงเฉล่ียในปี 2558 

และงวด 9 เดือนของปี 2559 โดยรายได้จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนมาจากการจัดงานแฟร์ของเครือ

อมรินทร์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ท่ีไดรั้บการตอบรับอย่างดีจากทั้งกลุ่มผูอ่้านนิตยสารและประชาชน

ทัว่ไป 

ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการปี 2560 - 2564  

1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ส่ิงพิมพเ์ฉล่ียในปี 2560 มีอตัราการเติบโตลดลงเท่ากบัร้อยละ 1.70 และตั้งแต่ปี 2561 - 2564 มีอตัราการ

เติบโตเพ่ิมข้ึนระหว่างร้อยละ 1.34 ถึงร้อยละ 1.37 ต่อปี โดยในส่วนของรายไดจ้ากการขายนิตยสารในปี 

2560 มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 5 ต่อปี หลงัจากนั้นในปี 2561 เป็นตน้ไป มีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อย

ละ 0 ต่อปี โดยคาดการณ์วา่ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนิตยสารจะถดถอยจนถึงจุดตํ่าสุด

ในปี 2560 นอกจากน้ี ในส่วนของรายไดจ้ากการขายหนังสือเล่มและรับจา้งพิมพง์านทัว่ไป ประมาณการ

รายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2560 มีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 0 หลงัจากนั้นในปี 2561 เป็นตน้ไป 

มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเท่ากบัร้อยละ 2 ต่อปี โดยคาดการณ์วา่ AMARIN จะสามารถเพ่ิมรายได้

จากการขายหนังสือเล่มและรับจา้งพิมพง์านทัว่ไปให้ขยายตวัได้ จากการปรับกลยุทธ์การตลาดธุรกิจส่ือ

ส่ิงพิมพ์ให้ครบวงจรโดยสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน เ ช่น สื่อโซเชียลมี เดีย  

แอพพลิเคชนั เวบ็ไซต ์เป็นตน้ และคาดวา่ช่องทางของส่ือเดิม เช่น นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพใ์นเครืออมรินทร์

ยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มผูอ่้านท่ีนิยมบริโภคข่าวสารในรูปแบบนิตยสารและหนงัสือเล่มต่อไปได้

อยา่งต่อเน่ือง  

2) ธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2560 มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน
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และร้อยละ 0.78 ตามลาํดับ สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ เนื่องมาจาก

พฤติกรรมของผู ้ อ่านหนังสือและนิตยสารที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปบริโภคข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์จาก

โทรศพัทมื์อถือและอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ AMARIN ไดรั้บผลกระทบจากจาํนวนยอดขายหนงัสือและนิตยสาร

ลดลง 

สาํหรับปี 2559 ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการรวมของ AMARIN มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 

6.12 เมื่อเทียบกบัปี 2558 อา้งอิงอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและบริการแต่ละประเภทที่เกิดข้ึนจริงในงวด 9 

เดือนของปี 2559 ดงัน้ี 

1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการเฉล่ียในปี 2559 ลดลงร้อยละ 

8.04 อา้งอิงอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์แต่ละ

ประเภทท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียในปี 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 โดยสาเหตุหลกัท่ีรายไดจ้ากการขายและ

บริการลดลงมาจากภาพรวมอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพท่ี์ภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์ลดลง

ต่อเน่ือง ยอดขายหนังสือและนิตยสารลดลงจากการที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มใชส่ื้อในรูปแบบส่ือ

ดิจิทลัมากข้ึน รวมถึงธุรกิจส่ือส่ิงพิมพโ์ดยรวมไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยปัจจุบนั 

AMARIN มีนิตยสารออกจาํหน่ายจาํนวน 11 หวั (ปี 2558 AMARIN มีนิตยสารออกจาํหน่ายจาํนวน 13 หวั) 

2) ธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.16 อา้งอิง

อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพท่ี์เกิดข้ึนจริงเฉล่ียในปี 2558 

และงวด 9 เดือนของปี 2559 โดยรายได้จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนมาจากการจัดงานแฟร์ของเครือ

อมรินทร์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ท่ีไดรั้บการตอบรับอย่างดีจากทั้งกลุ่มผูอ่้านนิตยสารและประชาชน

ทัว่ไป 

ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการปี 2560 - 2564  

1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ส่ิงพิมพเ์ฉล่ียในปี 2560 มีอตัราการเติบโตลดลงเท่ากบัร้อยละ 1.70 และตั้งแต่ปี 2561 - 2564 มีอตัราการ

เติบโตเพ่ิมข้ึนระหว่างร้อยละ 1.34 ถึงร้อยละ 1.37 ต่อปี โดยในส่วนของรายไดจ้ากการขายนิตยสารในปี 

2560 มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 5 ต่อปี หลงัจากนั้นในปี 2561 เป็นตน้ไป มีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อย

ละ 0 ต่อปี โดยคาดการณ์วา่ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนิตยสารจะถดถอยจนถึงจุดตํ่าสุด

ในปี 2560 นอกจากน้ี ในส่วนของรายไดจ้ากการขายหนังสือเล่มและรับจา้งพิมพง์านทัว่ไป ประมาณการ

รายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2560 มีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 0 หลงัจากนั้นในปี 2561 เป็นตน้ไป 

มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเท่ากบัร้อยละ 2 ต่อปี โดยคาดการณ์วา่ AMARIN จะสามารถเพ่ิมรายได้

จากการขายหนังสือเล่มและรับจา้งพิมพง์านทัว่ไปให้ขยายตวัได้ จากการปรับกลยุทธ์การตลาดธุรกิจส่ือ

ส่ิงพิมพ์ให้ครบวงจรโดยสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน เ ช่น สื่อโซเชียลมี เดีย  

แอพพลิเคชนั เวบ็ไซต ์เป็นตน้ และคาดวา่ช่องทางของส่ือเดิม เช่น นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพใ์นเครืออมรินทร์

ยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มผูอ่้านท่ีนิยมบริโภคข่าวสารในรูปแบบนิตยสารและหนงัสือเล่มต่อไปได้

อยา่งต่อเน่ือง  

2) ธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ : ประมาณการรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2560 มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

- 51 - 

ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี 2559 และตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป มีอตัราการเติบโตคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5 ต่อปี จาก

แผนงานของผูบ้ริหารท่ีขยายการจดังานแฟร์ของเครืออมรินทร์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคดว้ยการขยาย

จาํนวนงานแฟร์เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่มีเฉพาะในกรุงเทพฯ ไปยงัต่างจังหวดัหัวเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ เช่น 

อุดรธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นตน้ ตลอดจนขยายพ้ืนท่ีจดังานในกรุงเทพฯ และขยายจาํนวนวนัจดั

งานในกรุงเทพฯ ส่งผลให ้AMARIN มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีจดังานมากข้ึน 

2. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นท่ีเกิดข้ึนจริงปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี 2559 - 2564 เป็นดงัน้ี 

 

เกดิขึน้จริง ประมาณการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - ก.ย. 

2559 

ต.ค. - ธ.ค. 

2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดอ่ื้น 26.04 34.65 56.11 42.30 9.04  51.34  52.08  53.18  54.33  55.51  56.74  

รายไดอ่ื้นของ AMARIN เช่น รายได้จากดอกเบ้ียรับ ค่าเช่าพ้ืนที่สํานักงาน รายไดค้่าท่ีปรึกษาด้านงานบญัชี

การเงิน งานสรรหาวา่จา้ง งานขายสินคา้และขายโฆษณา งานตวัแทนในการเก็บเงินแทนบริษทัยอ่ย เป็นตน้ โดยในปี 2559 - 

2564 ประมาณการรายไดอ่ื้นเท่ากบัร้อยละ 2.93 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ อา้งอิงสัดส่วนรายไดอ่ื้นต่อรายไดจ้าก

การขายและบริการเฉล่ียในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559  

3. ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการที่เกิดข้ึนจริงปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี 2559 - 

2564 เป็นดงัน้ี 

ตน้ทุนขายและบริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์เงินเดือนและสวสัดิการฝ่ายผลิต โดย

ในส่วนของ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายส่ิงพิมพ์ ประมาณการสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพใ์นปี 2559 - 2564 ระหวา่งร้อยละ 74.07 ถึงร้อยละ 74.42 อา้งอิงสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้าก

การขายและบริการเฉล่ียแต่ละประเภทในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงสะทอ้นตน้ทุนขายและบริการ ณ ปัจจุบนัของ 

 

 เกดิขึน้จริง  ประมาณการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - ก.ย. 

2559 

ต.ค. - ธ.ค. 

2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ต้นทุนขายและบริการ            

- ธุรกจิผลติและจําหน่ายส่ิงพมิพ์ 1,129.36 1,092.66 1,132.46 699.33 354.77  1,054.10  1,038.19  1,052.90  1,067.91  1,083.22  1,098.84  

สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากของ

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ (%) 

65.77% 69.56% 73.18% 73.49% 75.22% 74.07% 74.21% 74.26% 74.32% 74.37% 74.42% 

- ธุรกจิที่ไม่ใช่ส่ิงพมิพ์ 281.92 185.78 150.74 82.19 82.45  164.63  208.26  218.68  229.61  241.09  253.14  

สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ของธุรกิจ

ท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ (%) 

81.17% 59.78% 47.23% 67.56% 39.71% 50.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 

ต้นทุนขายและบริการรวม 1,411.28 1,278.44 1,283.20 781.52  437.22  1,218.74  1,246.45  1,271.58  1,297.52  1,324.31  1,351.98  

สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก

การขายและบริการรวม (%) 

68.36% 67.95% 68.74% 72.82% 64.37% 69.54% 70.12% 70.04% 69.97% 69.89% 69.81% 

อัตรากาํไรขั้นต้น (%)  31.64% 32.05% 31.26% 27.18% 35.63% 30.46% 29.88% 29.96% 30.03% 30.11% 30.19% 
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AMARIN 

ในส่วนของ ธุรกิจที่ไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ ประมาณการสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจท่ี

ไม่ใช่ส่ิงพิมพใ์นปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 50 และตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไปเท่ากบัร้อยละ 55 ทั้งน้ี จากแผนงานของผูบ้ริหารท่ี

เนน้การจดักิจกรรมส่ือสารการตลาดในรูปแบบอีเวน้ตแ์ละงานแฟร์ไปยงัหัวเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัมากข้ึนตั้งแต่ปี 2560 

เป็นตน้ไป ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวส่งผลทาํใหส้ดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายและบริการของ

ธุรกิจท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพมี์แนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2558 - 2559 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเกิดข้ึนจริงปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี 

2559 - 2564 เป็นดงัน้ี 

- ค่าใชจ่้ายในการขาย ไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังานขาย ค่าคอมมิชชัน่ ค่าใชจ่้ายในการตลาดและประชาสัมพนัธ์ เป็น

ตน้ ประมาณการโดยอา้งอิงสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายและบริการเฉล่ียในปี 2557 - 2558 และงวด 9 

เดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.32 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ประกอบดว้ย 

• เงินเดือนพนักงานและผู้บริหาร : ประมาณการใหมี้อตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ตามอตัราการข้ึน

เงินเดือนของ AMARIN 

• ค่าสาธารณูปโภค : ประมาณการให้มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี อา้งอิงตามดชันีเงินเฟ้อ

ผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) เฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปี (ปี 2550 - 2559) 

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : ไดแ้ก่ ค่าเช่าเวลาโฆษณา ค่าเช่าจ่ายกบับริษทัและกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ประมาณ

การใหมี้การเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ใกลเ้คียงกบัอตัราการเติบโตของค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉล่ียในปี 2557 - 

2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559  เท่ากบัร้อยละ 5.62  

• ค่าเส่ือมราคา ประมาณการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองทรัพยสิ์นตามอายุ

การใชง้านของทรัพยสิ์นในระยะเวลา 5 - 20 ปี 

 

 เกดิขึน้จริง  ประมาณการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

ม.ค. - ก.ย. 

2559 

ต.ค. - ธ.ค. 

2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 51.87  40.86  40.19  28.40  12.32  40.72  41.31  42.18  43.09  44.03  45.00  

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้

จากการขายและบริการ (%) 

2.51% 2.17% 2.15% 2.65% 1.81% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 267.90  276.09  294.19  213.19  90.14  303.33  313.41  318.93  326.95  335.80  333.09  

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ

รายได้รวม (%) 

12.81% 14.41% 15.30% 19.11% 13.10% 16.82% 17.13% 17.07% 17.13% 17.22% 16.71% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 319.76  316.95  334.38  241.59  102.46  344.05  354.71  361.12  370.04  379.83  378.10  

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารต่อรายได้รวม (%) 

15.30% 16.54% 17.39% 21.66% 14.89% 19.07% 19.39% 19.33% 19.39% 19.47% 18.97% 
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AMARIN 

ในส่วนของ ธุรกิจที่ไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ ประมาณการสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจท่ี
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เงินเดือนของ AMARIN 
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5. ภาษีเงนิได้ 

ประมาณการอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

6. เงนิทุนหมุนเวยีน 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียประมาณ 87 วนั 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียประมาณ 84 วนั 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียประมาณ  70  วนั 

ประมาณการระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย และระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย ใกลเ้คียงกบัขอ้มูล

เฉล่ียในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ของ AMARIN 

7. ค่าใช้จ่ายลงทุน 

ประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนในปี 2559 เท่ากบั 28.81 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนหลกัๆ ในเคร่ืองพิมพใ์หม่ และ

จดัซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 23.57 ลา้นบาท และ 5.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั และประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนในปี 

2560 - 2564 เฉล่ียปีละ 40 ลา้นบาท เพื่อลงทุน ซ่อมบาํรุง ตลอดจนจดัหาเคร่ืองพิมพ ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่โดย

เป็นการซ่อมบาํรุงหรือทดแทนสินทรัพยเ์ดิมท่ีหมดอายกุารใชง้าน ดงัน้ี 

 

 ประมาณการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าใชจ่้ายลงทุน* 28.81 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

หมายเหตุ :  *  ประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนในปี 2559 เท่ากบั 28.81 ลา้นบาท ทั้งน้ี สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

AMARIN มีค่าใช้จ่ายลงทุนแลว้ทั้งส้ิน จาํนวน 28.81 ล้านบาท และประมาณการให้ AMARIN ไม่มี

ค่าใชจ่้ายลงทุนเพ่ิมสาํหรับงวด 3 เดือนหลงัของปี 2559 

8. มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสด ตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป กาํหนดให้เท่ากับร้อยละ 0 ตามหลกัความ

ระมดัระวงั (Conservative Basis)  

9. อตัราคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่บริษทัจะสามารถทาํไดใ้นอนาคตเท่ากบั

ร้อยละ 8.52 อา้งอิงตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC)  

สูตรการคาํนวณ WACC มีดงัน้ี 

WACC = Ke*(E/V)  +  Kd*(1-T)*(D/V) 

Ke = อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 9.57 ต่อปี  

Kd = อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเฉลี่ยร้อยละ 4.28 ต่อปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ี 30 

 กนัยายน 2559) 

T = ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เท่ากบัร้อยละ 20 

E = ส่วนของผูถื้อหุน้  
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D = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

V = D + E 

E/V = สดัส่วนเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบัร้อยละ 82.97) 

D/V = สัดส่วนเงินทุนจากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 เท่ากบัร้อยละ 

 17.03) 

สูตรการคาํนวณ Ke มีดงัน้ี 

Ke  = Rf + β(Rm – Rf)  

โดยท่ี Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ             

  พนัธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 30 ปี ณ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึง     

  เป็นช่วงเวลาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ากิจการของ AMARIN 

  ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.158 (ขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th)   

 Beta (β) ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของของตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบั

ราคาปิดของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง (Levered Beta)4

 Rm อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ฉล่ียยอ้นหลงัประมาณ 

  30 ปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนภาวะการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่า

  การใชข้อ้มูลในระยะสั้น (ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2530 ถึงวนัท่ี 30

  พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 14.60 

 ยอ้นหลงั 3 ปี 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559) แลว้ปรับดว้ยอตัราส่วน 

หน้ีสินต่อทุน และอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ 20) ของแต่ละบริษทัจด 

ทะเบียนดงักล่าว เพื่อคาํนวณหา Unlevered Beta ไดเ้ท่ากบั 0.482 และปรับ

ดว้ยอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของ AMARIN ซ่ึงไดค้่า Beta เท่ากบั 0.560 

                                                           
4  บริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงท่ีนาํมาคาํนวณเพ่ือหาค่า Unlevered Beta ไดแ้ก่บริษทัจดทะเบียนในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์จาํนวน 8 

บริษทั ประกอบดว้ย EPCO, MATI, NINE, NMG, POST, SE-ED, SMM และ SPORT ท่ีมีค่า Unlevered Beta อยู่ในช่วงประมาณ 

0.01 - 0.95 
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 Rm อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ฉล่ียยอ้นหลงัประมาณ 
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(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559) แลว้ปรับดว้ยอตัราส่วน 

หน้ีสินต่อทุน และอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ 20) ของแต่ละบริษทัจด 

ทะเบียนดงักล่าว เพื่อคาํนวณหา Unlevered Beta ไดเ้ท่ากบั 0.482 และปรับ

ดว้ยอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของ AMARIN ซ่ึงไดค้่า Beta เท่ากบั 0.560 

                                                           
4  บริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงท่ีนาํมาคาํนวณเพ่ือหาค่า Unlevered Beta ไดแ้ก่บริษทัจดทะเบียนในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์จาํนวน 8 

บริษทั ประกอบดว้ย EPCO, MATI, NINE, NMG, POST, SE-ED, SMM และ SPORT ท่ีมีค่า Unlevered Beta อยู่ในช่วงประมาณ 

0.01 - 0.95 
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ตารางสรุปข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคัญของบริษทัจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง (Levered Beta) สาํหรับการคาํนวณค่า Beta 

ของ AMARIN (ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์) 

 AMARIN EPCO MATI NINE NMG POST SE-ED SMM SPORT 

Levered Beta (ยอ้นหลงั 3 ปี)   1.068 0.547 0.954 0.887 0.022 0.460 1.163 0.810 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 

 1.98 -    -    0.38  1.50  0.51  0.95  2.66  

Unlevered Beta (ยอ้นหลงั 3 ปี)   0.414 0.547 0.954 0.682 0.010 0.328 0.660 0.259 

ค่าเฉลีย่ Unlevered Beta (เท่า) 0.482         

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า)1/  

0.203  

ค่า Beta ของ AMARIN (เท่า)2/ 0.560  

ท่ีมา : ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และขอ้มูลทางการเงินสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2559 จาก 

www.setsmart.com 

หมายเหตุ : 1/  ข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการของ AMARIN ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากับ 498.64 ล้านบาท และ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,457.35 ล้านบาท 

 2/  สูตรการคาํนวณค่า Beta ของ AMARIN = ค่าเฉลี่ย Unlevered Beta * [1 + (1-อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%) * (อัตราส่วน

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ AMARIN)] 

ตารางสรุปผลการดาํเนินงานของธุรกิจส่วนที่ 1 (AMARIN) ที่เกิดขึน้จริงปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

และประมาณการปี 2559 - 2564 เป็นดงันี ้

(หน่วย : ล้านบาท)  เกดิขึน้จริง ประมาณการ 

 

2556 2557 2558 2559 

(ม.ค. - ก.ย.) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดจ้ากการขาย 2,064.47  1,881.51 1,866.77  1,073.25  1,752.48  1,777.70  1,815.42  1,854.48  1,894.90  1,936.77  

ตน้ทนุจากการขาย 1,411.28  1,278.44 1,283.20  781.52  1,218.74  1,246.45  1,271.58  1,297.52  1,324.31  1,351.98  

กาํไรขั้นต้น 653.19  603.08 583.57  291.72  533.74  531.25  543.85  556.95  570.59  584.79  

รายไดอ่ื้น 26.04  34.65 56.11  42.30  51.34  52.08  53.18  54.33  55.51  56.74  

ค่าใชจ่้ายในการขาย  51.87  40.86 40.19  28.40  40.72  41.31  42.18  43.09  44.03  45.00  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  267.90  276.09 294.19  213.19  303.33  313.41  318.93  326.95  335.80  333.09  

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร 

319.76  316.95 334.38  241.59  344.05  354.71  361.12  370.04  379.83  378.10  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 

และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

359.47  320.77 305.30  92.43  241.03  228.61  235.91  241.24  246.27  263.42  

ตน้ทุนทางการเงิน 0.69  2.73 8.09  13.58  17.97  19.05  19.01  18.96  18.92  18.92  

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 358.77  318.04 297.21  78.85  223.06  209.56  216.90  222.28  227.35  244.50  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 72.15  63.25 59.22  15.96  44.61  41.91  43.38  44.46  45.47  48.90  

กาํไรสุทธิ 286.62  254.80 237.99  62.89  178.45  167.65  173.52  177.82  181.88  195.60  
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงนิสดของธุรกจิส่วนที่ 1 (AMARIN) 

(หน่วย : ล้านบาท) รวม 2559 

(ต.ค. - ธ.ค.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  148.60  228.61  235.91  241.24  246.27  263.42  

หกั   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (29.72) (45.72) (47.18) (48.25) (49.25) (52.68) 

บวก   ค่าเส่ือมราคา 37.49  121.30  112.10  107.51  103.38  65.93  

บวก/(หกั)   การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (88.06) (64.53) (57.19) (41.47) (29.90) (12.47) 

หกั   ค่าใชจ่้ายลงทุน1/ -    (40.00) (40.00) (40.00) (40.00) (40.00) 

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  68.31  199.66  203.64  219.04  230.50  224.19  

Terminal Value       2,631.45  

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของ AMARIN 893.33  66.93  180.26  169.42  167.92  162.84  145.95  

มูลค่าปัจจุบนัของ Terminal Value  1,713.06        

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของ AMARIN 2,606.39  

   

 

  บวก 272.19   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  บวก -     เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  บวก 10.042/   เงินลงทุนระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  หกั (504.26)  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  กระแสเงนิสดสุทธิของผู้ถือหุ้น 2,384.37 

   

 

  หมายเหตุ

2/   เงินลงทุนระยะยาว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 

 :  1/  ประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนในปี 2559 เท่ากบั 28.81 ลา้นบาท ทั้งน้ี สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 AMARIN มี

ค่าใชจ่้ายลงทุนแลว้ทั้งส้ิน จาํนวน 28.81 ลา้นบาท และประมาณการให้ AMARIN ไม่มีค่าใชจ่้ายลงทุนเพิ่มสําหรับ

งวด 3 เดือนหลงัของปี 2559 

จากสมมติฐานการคาํนวณกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจส่วนท่ี 1 (AMARIN) ท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นอนาคต และใช้

ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (WACC) ท่ีคาํนวณไดซ่ึ้งเท่ากบัร้อยละ 8.52 เป็นอตัราคิดลด (Discount Rate) ในการ

คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดดงักล่าว ไดมู้ลค่าธุรกิจของ AMARIN ท่ีประเมินตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดสุทธิเท่ากบั 2,384.37 ลา้นบาท 
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงนิสดของธุรกจิส่วนที่ 1 (AMARIN) 

(หน่วย : ล้านบาท) รวม 2559 

(ต.ค. - ธ.ค.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  148.60  228.61  235.91  241.24  246.27  263.42  

หกั   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (29.72) (45.72) (47.18) (48.25) (49.25) (52.68) 

บวก   ค่าเส่ือมราคา 37.49  121.30  112.10  107.51  103.38  65.93  

บวก/(หกั)   การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (88.06) (64.53) (57.19) (41.47) (29.90) (12.47) 

หกั   ค่าใชจ่้ายลงทุน1/ -    (40.00) (40.00) (40.00) (40.00) (40.00) 

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  68.31  199.66  203.64  219.04  230.50  224.19  

Terminal Value       2,631.45  

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของ AMARIN 893.33  66.93  180.26  169.42  167.92  162.84  145.95  

มูลค่าปัจจุบนัของ Terminal Value  1,713.06        

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของ AMARIN 2,606.39  

   

 

  บวก 272.19   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  บวก -     เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  บวก 10.042/   เงินลงทุนระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  หกั (504.26)  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

   

 

  กระแสเงนิสดสุทธิของผู้ถือหุ้น 2,384.37 

   

 

  หมายเหตุ

2/   เงินลงทุนระยะยาว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 

 :  1/  ประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนในปี 2559 เท่ากบั 28.81 ลา้นบาท ทั้งน้ี สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 AMARIN มี

ค่าใชจ่้ายลงทุนแลว้ทั้งส้ิน จาํนวน 28.81 ลา้นบาท และประมาณการให้ AMARIN ไม่มีค่าใชจ่้ายลงทุนเพิ่มสําหรับ

งวด 3 เดือนหลงัของปี 2559 

จากสมมติฐานการคาํนวณกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจส่วนท่ี 1 (AMARIN) ท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นอนาคต และใช้

ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (WACC) ท่ีคาํนวณไดซ่ึ้งเท่ากบัร้อยละ 8.52 เป็นอตัราคิดลด (Discount Rate) ในการ

คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดดงักล่าว ไดมู้ลค่าธุรกิจของ AMARIN ท่ีประเมินตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดสุทธิเท่ากบั 2,384.37 ลา้นบาท 
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การประเมนิมูลค่าธุรกจิส่วนที ่2 : ธุรกจิทวีดีจิทิลั ดาํเนินงานโดย บริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จาํกดั 

บริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จาํกดั (“ATV”) ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพ่ือ

ใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง ช่อง

รายการ อมรินทร์ เอชดี ทีวี จาก กสทช. เป็นระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 - 24 เมษายน 2572 ในราคา

ประมูลเท่ากบั 3,320 ลา้นบาท ATV เร่ิมออกอากาศรายการโทรทศัน์เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ผูรั้บชมรายการสามารถ

รับชมผา่นช่องรายการหมายเลข 34   

ช่องรายการ อมรินทร์ เอชดี ทีวี ออกอากาศ 24 ชัว่โมง เน้ือหารายการของช่องรายการประกอบด้วย รายการ

ประเภทข่าว รายการประเภทบนัเทิง และรายการประเภทความรู้ทัว่ไป เน้ือหารายการมาจากการผลิตของ ATV และการร่วม

ดาํเนินการจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ในปี 2558 ช่องรายการของ ATV ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในเดือน

พฤศจิกายน 2559 ช่องอมรินทร์ เอชดี ทีวี ติดอนัดบั 1 ใน 10 ช่องรายการที่ไดรั้บความนิยม (เรทติ้ง) จากผลสํารวจของ 

บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จาํกดั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงินของ ATV ข้ึนเพื่อประเมินมูลค่าธุรกิจของ ATV 

โดยประมาณการกระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัของ ATV ในระยะเวลาประมาณ 12 ปี 7 เดือน (1 ตลุาคม 2559 

- 24 เมษายน 2572) ตามระยะเวลาใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงขอ้มูล

และสมมติฐานต่างๆ ที่ไดรั้บจาก ATV รวมทั้ งจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูบ้ริหารของบริษทั 

ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ไดแ้ก่ ขอ้มูลอุตสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิทลัโดย

อตัราค่าโฆษณา  และอตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy Rate) เป็นสมมติฐานท่ีสาํคญัและมีผลต่อการประมาณการ

กระแสเงินสดของธุรกิจในอนาคตเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสมมติฐานดงักล่าวถูกกาํหนดจากการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร ซ่ึงเห็นวา่

อตัราค่าโฆษณาในปัจจุบนัไม่สะทอ้นโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของ ATV ท่ีแทจ้ริง ทาํให้อตัราค่าโฆษณาเฉล่ีย

ในอดีตไม่สามารถอา้งอิงได ้ทั้ งน้ี นับตั้งแต่ตน้ปี 2559 ATV ไดรั้บทีมงานขายท่ีมีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมเขา้

ร่วมงานใหม่ จึงคาดวา่อตัราค่าโฆษณาของช่องอมรินทร์ เอชดี จะปรับตวัเพ่ิมข้ึนไดจ้ากการปรับปรุงกลยทุธ์การขายและ

การตลาด นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้รับปรุงสมมติฐานบางรายการ เช่น อตัราค่าโฆษณา ตน้ทุนผลิตรายการ 

เป็นตน้ ใหส้ะทอ้นถึงภาวะตลาดและการแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดว้ยเช่นกนั  

สมมติฐานหลกัในการประมาณการทางการเงิน มีดงัน้ี  

1. รายได้ค่าบริการออกอากาศ 

ประมาณการรายไดค้่าบริการออกอากาศจากจาํนวนชัว่โมงออกอากาศต่อวนั จาํนวนนาทีท่ีสามารถโฆษณา

ไดใ้นหน่ึงชัว่โมง อตัราค่าโฆษณาต่อนาที และอตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) โดย ATV นาํเสนอรายการท่ี

หลากหลายและมีคุณภาพ แพร่ภาพออกอากาศผา่นทีว ีทีวดีาวเทียมในระบบ C-Band KU-Band เคเบิลทีวี สมาร์ทโฟน และ

อินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชัว่โมง โดย ATV จะมีรายไดค้่าบริการออกอากาศ 18 ชัว่โมงต่อวนั ไม่นับช่วงเวลารีรันรายการ 

(เวลา 24.00 น. - 6.00 น.) โดยในแต่ละวนัสามารถมีเวลาโฆษณาไดเ้ฉลี่ยไม่เกินชัว่โมงละ 10 นาที อา้งอิงตามประกาศ 

กสทช. ท่ีกาํหนดให้การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ประเภทกิจการทางธุรกิจท่ีใชค้ลื่นความถี่สามารถหารายได้

จากการโฆษณาและบริการทางธุรกิจไดไ้ม่เกินชัว่โมงละสิบสองนาทีคร่ึง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและบริการทางธุรกิจ

ตลอดทั้งวนัเฉล่ียแลว้ตอ้งไม่เกินชัว่โมงละสิบนาที 
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2558 2559 2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  (ม.ค. - ก.ย.) (ต.ค. - ธ.ค.)   

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณา (%) n.a. n.a. 0% n.a. 61% 50% 50% 20% 5% 

อตัราการขายเวลาโฆษณา (%) 27% 58% 60% 60% 65% 70% 75% 75% 80% 

รายได้ค่าบริการออกอากาศ (ล้านบาท) 103.02 158.11 86.29 244.40 427.05 689.85 1,111.73 1,330.43 1,490.08 

 

  

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

        (ม.ค. - เม.ย.) 

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณา (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 

อตัราการขายเวลาโฆษณา (%) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

รายได้ค่าบริการออกอากาศ (ล้านบาท) 1,564.58 1,647.31 1,724.95  1,811.20 1,901.76 2,002.32 2,096.69 654.86 

อัตราค่าโฆษณา อา้งอิงตามการคาดการณ์ของผูบ้ริหารท่ีคาดวา่ในอนาคตอตัราค่าโฆษณาเฉล่ียของ ATV จะ

เพ่ิมข้ึนไดจ้ากปัจจุบนั ดว้ยปัจจยัสนบัสนุนท่ี ATV ไดรั้บทีมงานขายท่ีมีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมเขา้ร่วมงานเม่ือตน้

ปี 2559 มีการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการทาํตลาดกบัเอเยนซ่ี ซ่ึงจะทาํให้ ATV มีอตัราค่าโฆษณาท่ีค่อยๆ ปรับตวั

เพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีปัจจยัสนบัสนุนเร่ืองการหมดสมัปทานโทรทศัน์ระบบอนาลอ็คช่อง 7 ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 และช่อง 

3 ในเดือนมีนาคม 2563 จะทาํให้ผูป้ระกอบการทีวีดิจิทลัทุกรายอยูใ่นระบบใบอนุญาตเดียวกนั ฐานผูช้มจะเพ่ิมข้ึน กลไก

ตลาดจะทาํใหอ้ตัราค่าโฆษณาของผูป้ระกอบการต่างๆ สามารถแข่งขนักนัได ้และเม็ดเงินค่าโฆษณาของโทรทศัน์ระบบอ

นาลอ็คจะโอนยา้ยจดัสรรมาสู่ทีวดิีจิทลัมากข้ึน นอกจากน้ี ATV มีแผนงานท่ีจะเพ่ิมคอนเทนท์ใหม่ๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการสรร

หาภายใตแ้นวคิดหลกัเดิมของช่อง ซ่ึงคาดวา่จะทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูช้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2559 อตัราค่าโฆษณาอา้งอิง

ราคาขายเฉล่ียงวด 9 เดือนของปี 2559 จากนั้น คาดการณ์วา่ในปี  2560 อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

ต่อปี จากฐานท่ีตํ่าในปี 2559 ในปี 2561 - 2563 อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเท่ากบัร้อยละ 50 ร้อยละ 50 และร้อยละ 20 

ตามลาํดบั และตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป จะเร่ิมเติบโตในระดบัคงท่ีท่ีร้อยละ 5  

อัตราการขายเวลาโฆษณา (occupancy rate) ผูบ้ริหารไดค้าดการณ์วา่อตัราการขายโฆษณาในปี 2559 เฉล่ีย

ประมาณร้อยละ 60 โดยอา้งอิงขอ้มูลอตัราการขายท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ใน

ปี 2560 - 2562 ในปี 2563 กาํหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไปเท่ากบัร้อยละ 80 โดยอตัราการขายเวลา

โฆษณาจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนไดจ้ากทีมขายใหม่ท่ีวางแผนปรับกลยทุธ์การขายกบัเอเจนซ่ี รวมถึงการลงทุนในคอนเทนท์ใหม่ๆ 

ท่ีน่าสนใจเพ่ือใหช่้องเป็นท่ีสนใจจากผูช้ม  

2. ต้นทุนบริการ  

ตน้ทุนบริการ ประกอบด้วย ตน้ทุนผลิตรายการ ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทพับก ค่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศรายการบนทีวีดาวเทียมตามกฎ Must Carry ของ กสทช. ท่ีผูช้มตอ้ง

สามารถดูไดผ้า่นทุกช่องทาง ไม่วา่จะเป็นภาคพ้ืนดินหรือระบบผา่นดาวเทียมหรือเคเบิลทีว ีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตดัจ่าย 

และเงินเดือนสวสัดิการฝ่ายผลิตรายการ โดยคาดวา่ในระยะ 2-3 ปีขา้งหนา้ ATV ยงัคงมีผลขาดทุนขั้นตน้จากการดาํเนินงาน 

จากการท่ีรายไดจ้ะทยอยเร่งฐานการเติบโตจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราค่าโฆษณา ในขณะท่ี ATV จะมีการลงทุนในคอนเทนท์

เพ่ิมเติมเพือ่ขยายฐานผูช้ม เมื่อผ่านระยะเวลาในช่วงดังกล่าวแลว้ ผูบ้ริหารคาดการณ์ว่าตั้ งแต่ปี 2564 ATV จะมีระดับ

สัดส่วนตน้ทุนบริการต่อรายได้ค่าบริการออกอากาศประมาณร้อยละ 74 - 83 หรือมีอตัรากาํไรขั้นตน้ประมาณร้อยละ         

17 - 26    
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2558 2559 2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  (ม.ค. - ก.ย.) (ต.ค. - ธ.ค.)   

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณา (%) n.a. n.a. 0% n.a. 61% 50% 50% 20% 5% 

อตัราการขายเวลาโฆษณา (%) 27% 58% 60% 60% 65% 70% 75% 75% 80% 

รายได้ค่าบริการออกอากาศ (ล้านบาท) 103.02 158.11 86.29 244.40 427.05 689.85 1,111.73 1,330.43 1,490.08 

 

  

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

        (ม.ค. - เม.ย.) 

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณา (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 

อตัราการขายเวลาโฆษณา (%) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

รายได้ค่าบริการออกอากาศ (ล้านบาท) 1,564.58 1,647.31 1,724.95  1,811.20 1,901.76 2,002.32 2,096.69 654.86 

อัตราค่าโฆษณา อา้งอิงตามการคาดการณ์ของผูบ้ริหารท่ีคาดวา่ในอนาคตอตัราค่าโฆษณาเฉล่ียของ ATV จะ

เพ่ิมข้ึนไดจ้ากปัจจุบนั ดว้ยปัจจยัสนบัสนุนท่ี ATV ไดรั้บทีมงานขายท่ีมีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมเขา้ร่วมงานเม่ือตน้

ปี 2559 มีการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการทาํตลาดกบัเอเยนซ่ี ซ่ึงจะทาํให้ ATV มีอตัราค่าโฆษณาท่ีค่อยๆ ปรับตวั

เพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีปัจจยัสนบัสนุนเร่ืองการหมดสมัปทานโทรทศัน์ระบบอนาลอ็คช่อง 7 ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 และช่อง 

3 ในเดือนมีนาคม 2563 จะทาํให้ผูป้ระกอบการทีวีดิจิทลัทุกรายอยูใ่นระบบใบอนุญาตเดียวกนั ฐานผูช้มจะเพ่ิมข้ึน กลไก

ตลาดจะทาํใหอ้ตัราค่าโฆษณาของผูป้ระกอบการต่างๆ สามารถแข่งขนักนัได ้และเม็ดเงินค่าโฆษณาของโทรทศัน์ระบบอ

นาลอ็คจะโอนยา้ยจดัสรรมาสู่ทีวดิีจิทลัมากข้ึน นอกจากน้ี ATV มีแผนงานท่ีจะเพ่ิมคอนเทนท์ใหม่ๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการสรร

หาภายใตแ้นวคิดหลกัเดิมของช่อง ซ่ึงคาดวา่จะทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูช้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2559 อตัราค่าโฆษณาอา้งอิง

ราคาขายเฉล่ียงวด 9 เดือนของปี 2559 จากนั้น คาดการณ์วา่ในปี  2560 อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

ต่อปี จากฐานท่ีตํ่าในปี 2559 ในปี 2561 - 2563 อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเท่ากบัร้อยละ 50 ร้อยละ 50 และร้อยละ 20 

ตามลาํดบั และตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป จะเร่ิมเติบโตในระดบัคงท่ีท่ีร้อยละ 5  

อัตราการขายเวลาโฆษณา (occupancy rate) ผูบ้ริหารไดค้าดการณ์วา่อตัราการขายโฆษณาในปี 2559 เฉล่ีย

ประมาณร้อยละ 60 โดยอา้งอิงขอ้มูลอตัราการขายท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ใน

ปี 2560 - 2562 ในปี 2563 กาํหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไปเท่ากบัร้อยละ 80 โดยอตัราการขายเวลา

โฆษณาจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนไดจ้ากทีมขายใหม่ท่ีวางแผนปรับกลยทุธ์การขายกบัเอเจนซ่ี รวมถึงการลงทุนในคอนเทนท์ใหม่ๆ 

ท่ีน่าสนใจเพ่ือใหช่้องเป็นท่ีสนใจจากผูช้ม  

2. ต้นทุนบริการ  

ตน้ทุนบริการ ประกอบด้วย ตน้ทุนผลิตรายการ ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทพับก ค่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศรายการบนทีวีดาวเทียมตามกฎ Must Carry ของ กสทช. ท่ีผูช้มตอ้ง

สามารถดูไดผ้า่นทุกช่องทาง ไม่วา่จะเป็นภาคพ้ืนดินหรือระบบผา่นดาวเทียมหรือเคเบิลทีว ีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตดัจ่าย 

และเงินเดือนสวสัดิการฝ่ายผลิตรายการ โดยคาดวา่ในระยะ 2-3 ปีขา้งหนา้ ATV ยงัคงมีผลขาดทุนขั้นตน้จากการดาํเนินงาน 

จากการท่ีรายไดจ้ะทยอยเร่งฐานการเติบโตจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราค่าโฆษณา ในขณะท่ี ATV จะมีการลงทุนในคอนเทนท์

เพ่ิมเติมเพือ่ขยายฐานผูช้ม เมื่อผ่านระยะเวลาในช่วงดังกล่าวแลว้ ผูบ้ริหารคาดการณ์ว่าตั้ งแต่ปี 2564 ATV จะมีระดับ

สัดส่วนตน้ทุนบริการต่อรายได้ค่าบริการออกอากาศประมาณร้อยละ 74 - 83 หรือมีอตัรากาํไรขั้นตน้ประมาณร้อยละ         

17 - 26    
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2558 2559 2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  (ม.ค. - ก.ย.) (ต.ค.-ธ.ค.)   

ตน้ทุนบริการ (ลา้นบาท)   669.86 541.39 216.63 758.02 872.24 1,005.64 1,132.55 1,216.15 1,237.91 

รายไดค้่าบริการออกอากาศ  (ลา้นบาท) 103.02 158.11 86.29 244.40 427.05 689.85 1,111.73 1,330.43 1,490.08 

สดัส่วนตน้ทุนบริการต่อรายได ้(%) 650.24% 342.41% 251.04% 310.15% 204.25% 145.78% 101.87% 91.41% 83.08% 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) -550.24% -242.41% -151.04% -210.15% -104.25% -45.78% -1.87% 8.59% 16.92% 

 

  

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

        (ม.ค. - เม.ย.) 

ตน้ทุนบริการ (ลา้นบาท)   1,278.79 1,321.18 1,365.70 1,410.44 1,454.44 1,498.42 1,543.52 504.86 

รายไดค้่าบริการออกอากาศ  (ลา้นบาท) 1,564.58 1,647.31 1,724.95 1,811.20 1,901.76 2,002.32 2,096.69 654.86 

สดัส่วนตน้ทุนบริการต่อรายได ้(%) 81.73% 80.20% 79.17% 77.87% 76.48% 74.83% 73.62% 77.10% 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ (%) 18.27% 19.80% 20.83% 22.13% 23.52% 25.17% 26.38% 22.90% 

- ต้นทุนผลิตรายการ ในปี 2559 ประมาณการตน้ทุนผลิตรายการจากงบประมาณประจาํปีของ ATV  จากนั้น

ในปี 2560 - 2562 ประมาณการตน้ทุนผลิตรายการมีอตัราการเติบโตร้อยละ 50 ร้อยละ 40 และร้อยละ 30 

ตามลาํดบั และเติบโตร้อยละ 15.4 ในปี 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป ประมาณการให้มีอตัราเติบโต

ร้อยละ 5 ต่อปี จากการลงทุนซ้ือคอนเทนทใ์หม่หรือผลิตรายการใหม่ๆ เพื่อใหช่้องมีเน้ือหาหรือคอนเทนท์

ใหม่ๆ เพื่อสร้างฐานผูช้มเพ่ิมข้ึน ทาํให้ ATV มีโอกาสสร้างรายได้ค่าบริการออกอากาศจากการขาย

โฆษณาไดเ้พ่ิมข้ึน ทั้งน้ีสัดส่วนตน้ทุนผลิตรายการต่อตน้ทุนบริการรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 54 - 58 

ของตน้ทุนบริการ  

- เงินเดือนและสวสัดิการฝ่ายผลิตรายการ ประมาณการใหมี้อตัราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตามนโยบายการ

ข้ึนเงินเดือนของ ATV   

- ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประมาณการตามสญัญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน ์ท่ีทาํกบัสถานีวทิยุ

โทรทศัน์กองทพับกซ่ึงกาํหนดอตัราค่าบริการเดือนละ 14.16 ลา้นบาท หรือ 169.92 ลา้นบาทต่อปี  

- ค่าช่องสัญญาณดาวเทียม เพื่อออกอากาศรายการบนทีวีดาวเทียมตามกฎ Must Carry ท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายุ

ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ คาดการณ์ตามอตัราที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายให้กับบริษทั ไทยคม จาํกัด 

(มหาชน) ในอตัราเดือนละประมาณ 1 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 12 ลา้นบาทต่อปี  

- ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตดัจ่าย มูลค่าใบอนุญาตท่ีประมูลได ้3,320 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัเท่ากบั 

3,093 ลา้นบาท ตดัจาํหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุใบอนุญาตท่ีไดรั้บ 15 ปี หรือเท่ากบัประมาณปีละ 206 

ลา้นบาทต่อปี  

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี ในการชาํระค่าธรรมเนียมตามประมาณการในปี 2560 - 2565 

อา้งอิงตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 76/2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ลงวนัท่ี 20 

ธันวาคม 2559 หากผูรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่ไม่สามารถชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ตาม

กาํหนดเวลาเดิมของประกาศ กสทช.เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้
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บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ได ้ให้แจง้หนงัสือไปยงั 

กสทช. เพ่ือชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตามคาํสัง่น้ีได ้ กล่าวคือในส่วนของ AMARIN 

การชาํระในงวดท่ี 4 ถึงงวดท่ี 6 ซ่ึงจากเดิมตอ้งชาํระในปี 2560-2562 จาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท 

และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั จะสามารถทยอยชาํระไดใ้นปี 2560 -2561 จาํนวน 256.50 ลา้นบาท และ 

256.50 ลา้นบาท และสาํหรับปี 2562 - 2565 จาํนวนปีละ 181 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบัอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดในวนัท่ี

ชําระ  นับแต่ว ันที ่ครบกําหนดชําระตามกําหนดเ ดิม  ( ปัจ จุบันอัตราดอกเ บ้ียนโยบายตามที ่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากบัร้อยละ 1.50 ต่อปี) ทั้งน้ี คาดว่ามีความ

เป็นไปไดม้ากกว่าที่บริษทัจะเลือกชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามหลกัการของคาํสั่งดงักล่าว เพื่อ

ประโยชนใ์นการบริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทั 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และภาระเงินนาํส่งรายปีจ่าย 

กสทช. ค่านายหนา้ขายส่ือโฆษณา ค่าใชจ่้ายในการทาํการตลาดและประชาสัมพนัธ์ เงินเดือนสวสัดิการ ค่า

เช่าสาํนกังาน และค่าเส่ือมราคา โดยผูบ้ริหารคาดการณ์วา่ ATV จะมีสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

ต่อรายไดร้วมประมาณร้อยละ 14.7 - 15.2 นบัตั้งแต่ปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ี ATV เร่ิมมีผลการดาํเนินงานคงท่ี โดย

มีรายละเอียดการประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารดงัน้ี 

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และภาระเงินนาํส่งรายปี เป็นไปตามท่ี กสทช. กาํหนด โดยค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปีชาํระในอตัรากา้วหนา้ตามประกาศ กสทช.เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน ์(ฉบบัท่ี 2) ในอตัราร้อยละ 0.5 - 2 ของรายไดก่้อนหักค่าใชจ่้ายตามแต่

ละขั้นของรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และเงินนาํส่งเขา้กองทุนวิจัยและพฒันากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ร้อยละ 2 ของรายไดก่้อนหักรายจ่ายท่ี

ไดจ้ากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออ้ม 

- ค่านายหน้าขายส่ือโฆษณา เท่ากับร้อยละ 2.5 ของรายไดค้่าโฆษณาในแต่ละปี อา้งอิงอตัราการจ่ายค่า

นายหนา้ขายส่ือโฆษณาในปัจจุบนัของบริษทั 

- เงินเดือนและสวสัดิการ ประมาณการใหมี้อตัราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตามนโยบายการข้ึนเงินเดือนของ 

ATV  

- ค่าเช่าสาํนกังาน ในปี 2559 อา้งอิงค่าเช่าตามสญัญา จากนั้นประมาณการอตัราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี 

- ค่าเส่ือมราคา ของทรัพยสิ์นที่ลงทุนเพ่ิมเติมในสถานที่และอุปกรณ์ตดัค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงใน

ระยะเวลา 5 ปี 

4. ดอกเบีย้จ่าย 

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 4.33 ต่อปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเฉล่ียท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  

5. ภาษีเงนิได้ 

ประมาณการอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2559 - 2572 เท่ากบัร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษี โดยในปีที่ 

ATV มีผลขาดทุนสุทธิจะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากผลขาดทุนสะสมยกมาไดไ้ม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี    
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บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ได ้ให้แจง้หนงัสือไปยงั 

กสทช. เพ่ือชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตามคาํสัง่น้ีได ้ กล่าวคือในส่วนของ AMARIN 

การชาํระในงวดท่ี 4 ถึงงวดท่ี 6 ซ่ึงจากเดิมตอ้งชาํระในปี 2560-2562 จาํนวน 513 ลา้นบาท 362 ลา้นบาท 

และ 362 ลา้นบาท ตามลาํดบั จะสามารถทยอยชาํระไดใ้นปี 2560 -2561 จาํนวน 256.50 ลา้นบาท และ 

256.50 ลา้นบาท และสาํหรับปี 2562 - 2565 จาํนวนปีละ 181 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบัอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดในวนัท่ี

ชําระ  นับแต่ว ันที ่ครบกําหนดชําระตามกําหนดเ ดิม  ( ปัจ จุบันอัตราดอกเ บ้ียนโยบายตามที ่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากบัร้อยละ 1.50 ต่อปี) ทั้งน้ี คาดว่ามีความ

เป็นไปไดม้ากกว่าท่ีบริษทัจะเลือกชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามหลกัการของคาํสั่งดงักล่าว เพื่อ

ประโยชนใ์นการบริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทั 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และภาระเงินนาํส่งรายปีจ่าย 

กสทช. ค่านายหนา้ขายส่ือโฆษณา ค่าใชจ่้ายในการทาํการตลาดและประชาสัมพนัธ์ เงินเดือนสวสัดิการ ค่า

เช่าสาํนกังาน และค่าเส่ือมราคา โดยผูบ้ริหารคาดการณ์วา่ ATV จะมีสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

ต่อรายไดร้วมประมาณร้อยละ 14.7 - 15.2 นบัตั้งแต่ปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ี ATV เร่ิมมีผลการดาํเนินงานคงท่ี โดย

มีรายละเอียดการประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารดงัน้ี 

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และภาระเงินนาํส่งรายปี เป็นไปตามท่ี กสทช. กาํหนด โดยค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปีชาํระในอตัรากา้วหนา้ตามประกาศ กสทช.เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน ์(ฉบบัท่ี 2) ในอตัราร้อยละ 0.5 - 2 ของรายไดก่้อนหักค่าใชจ่้ายตามแต่

ละขั้นของรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และเงินนาํส่งเขา้กองทุนวิจัยและพฒันากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ร้อยละ 2 ของรายไดก่้อนหักรายจ่ายท่ี

ไดจ้ากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออ้ม 

- ค่านายหน้าขายส่ือโฆษณา เท่ากับร้อยละ 2.5 ของรายไดค้่าโฆษณาในแต่ละปี อา้งอิงอตัราการจ่ายค่า

นายหนา้ขายส่ือโฆษณาในปัจจุบนัของบริษทั 

- เงินเดือนและสวสัดิการ ประมาณการใหมี้อตัราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตามนโยบายการข้ึนเงินเดือนของ 

ATV  

- ค่าเช่าสาํนกังาน ในปี 2559 อา้งอิงค่าเช่าตามสญัญา จากนั้นประมาณการอตัราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี 

- ค่าเส่ือมราคา ของทรัพยสิ์นที่ลงทุนเพ่ิมเติมในสถานที่และอุปกรณ์ตดัค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงใน

ระยะเวลา 5 ปี 

4. ดอกเบีย้จ่าย 

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 4.33 ต่อปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเฉล่ียท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  

5. ภาษีเงนิได้ 

ประมาณการอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2559 - 2572 เท่ากบัร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษี โดยในปีที่ 

ATV มีผลขาดทุนสุทธิจะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากผลขาดทุนสะสมยกมาไดไ้ม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี    
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6. เงนิทุนหมุนเวยีน 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 146 วนั 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 3 วนั 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย 19 วนั 

ประมาณการระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย และระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย อา้งอิงขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึนจริงของงวด 9 เดือนแรกของปี 2559  

7. ค่าใช้จ่ายลงทุน  

ค่าใชจ่้ายลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงสตูดิโอ เช่น ค่าตกแต่งฉาก ห้องถ่ายทาํรายการ จดัซ้ือ

อุปกรณ์ และลงทุนในคอนเทนทเ์พิ่มเติมในระยะเวลา 10 ปีขา้งหนา้ (2560 -2569) รวมเป็นเงินประมาณปีละ 15- 

65 ลา้นบาท และคาดวา่จะมีค่าใชจ่้ายลงทุนลดลงตั้งแต่ 2568 เน่ืองจากเป็นระยะเวลาใกลส้ิ้นสุดตามใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจในเดือนเมษายน 2572 โดยค่าใชจ่้ายลงทุนมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2559* ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ลงทุนในปรับปรุงสตูดิโอ 45 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 

ลงทุนในคอนเทนท ์ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - 

หมายเหตุ

ค่าใชจ่้ายลงทุนในสถานท่ี สตูดิโอ และคอนเทนท ์ตดัค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงในระยะเวลา 5 ปี    

 : *  ประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนในปี 2559 เท่ากบั 65 ลา้นบาท ทั้งน้ี สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ATV มีค่าใชจ่้าย

ลงทุนแลว้ประมาณ 25 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในค่าลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ และประมาณการ

ค่าใชจ่้ายลงทุนส่วนท่ีเหลือสาํหรับงวด 3 เดือนหลงัของปี 2559 จาํนวน 40 ลา้นบาท  

8. อตัราคดิลด 

อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของ ATV เท่ากบัร้อยละ 11.64 คาํนวณ

จากตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามสัดส่วนโครงสร้าง

เงินทุนท่ีเหมาะสม (Target Capital Structure) ซ่ึงมาจากการกูย้ืมเงินและทุนเท่ากบั 2:1 อา้งอิงตามเง่ือนไขของ

สญัญาเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน  

สูตรการคาํนวณ WACC มีดงัน้ี 

การคาํนวณหาต้นทุนทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (WACC):  

WACC = Ke(E/V) + Kd(1-t)(D/V) 

Ke = อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ท่ีเท่ากบัร้อยละ 28.00 

Kd = อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเท่ากบัร้อยละ 4.33 ต่อปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

เฉล่ียท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

t   = ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 20  

E/V = สดัส่วนเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 33.33 
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D/V = สัดส่วนเงินทุนจากหน้ีสิน เท่ากบัร้อยละ 66.67 อา้งอิงตามสัดส่วนโครงสร้าง

  เงินทุนท่ีเหมาะสม (Target Capital Structure)  

V =  D + E 

การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (Ke) : 

Ke  = Rf + β(Rm – Rf)  

โดยท่ี  Risk Free Rate (Rf) อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ             

  พนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายคุงเหลือ 30 ปี ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึง

  เป็นช่วงเวลาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ากิจการของ ATV 

  ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.158 (ขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th)  

 Beta (β) ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบ            

  กบัราคาปิดของบริษทัท่ีใชอ้า้งอิง 4

5
 (Levered Beta) เน่ืองจาก ATV ไม่ได้

  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้ นในการหาค่า Beta      

  ของ ATV จึงอา้งอิงค่าเบตา้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงยอ้นหลงั 3 

  ปี (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559) แลว้ปรับดว้ย      

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน และอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เพื่อคาํนวณหา 

  Unlevered Beta ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.835 และปรับดว้ยอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน

  ตามโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของ ATV จะไดค้่า Beta ของ ATV

  เท่ากบั 2.170 

 Rm อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

  เฉล่ียยอ้นหลงัประมาณ 30 ปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสะทอ้นภาวะการลงทุน

  ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้ขอ้มูลในระยะสั้ น (ขอ้มูลจากตลาด

  หลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2530 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 

  14.60   

ตารางสรุปข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคัญของบริษทัจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง (Levered Beta) สาํหรับการคาํนวณค่า Beta 

ของ ATV (ธุรกิจทีวดิีจิทัล) 

 ATV BEC GRAMMY MCOT MONO NBC NMG RS WORK 

Levered Beta (ยอ้นหลงั 3 ปี)   0.949           0.795 1.021 1.408  1.085  0.887 1.321 1.304 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 

 0.269              1.344  0.007  0.603  -    0.377  1.043  0.287  

Unlevered Beta (ยอ้นหลงั 3 ปี)   0.781 0.383 1.015 0.950 1.085 0.682 0.720 1.061 

                                                           
5 บริษทัจดทะเบียนทีใ่ช้อา้งอิง ไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจทีวี หรือเป็นผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประกอบดว้ย BEC, 

GRAMMY, MCOT, MONO, NBC, NMG, RS และ WORK ท่ีมีค่า Unlevered Beta อยูใ่นช่วงประมาณ 0.38 - 1.09   
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D/V = สัดส่วนเงินทุนจากหน้ีสิน เท่ากบัร้อยละ 66.67 อา้งอิงตามสัดส่วนโครงสร้าง

  เงินทุนท่ีเหมาะสม (Target Capital Structure)  

V =  D + E 

การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (Ke) : 

Ke  = Rf + β(Rm – Rf)  

โดยท่ี  Risk Free Rate (Rf) อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ             

  พนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายคุงเหลือ 30 ปี ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึง

  เป็นช่วงเวลาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ากิจการของ ATV 

  ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.158 (ขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th)  

 Beta (β) ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบ            

  กบัราคาปิดของบริษทัท่ีใชอ้า้งอิง 4

5
 (Levered Beta) เน่ืองจาก ATV ไม่ได้

  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้ นในการหาค่า Beta      

  ของ ATV จึงอา้งอิงค่าเบตา้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงยอ้นหลงั 3 

  ปี (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559) แลว้ปรับดว้ย      

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน และอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เพื่อคาํนวณหา 

  Unlevered Beta ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.835 และปรับดว้ยอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน

  ตามโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของ ATV จะไดค้่า Beta ของ ATV

  เท่ากบั 2.170 

 Rm อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

  เฉล่ียยอ้นหลงัประมาณ 30 ปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสะทอ้นภาวะการลงทุน

  ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้ขอ้มูลในระยะสั้ น (ขอ้มูลจากตลาด

  หลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2530 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 

  14.60   

ตารางสรุปข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคัญของบริษทัจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง (Levered Beta) สาํหรับการคาํนวณค่า Beta 

ของ ATV (ธุรกิจทีวดิีจิทัล) 

 ATV BEC GRAMMY MCOT MONO NBC NMG RS WORK 

Levered Beta (ยอ้นหลงั 3 ปี)   0.949           0.795 1.021 1.408  1.085  0.887 1.321 1.304 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 

 0.269              1.344  0.007  0.603  -    0.377  1.043  0.287  

Unlevered Beta (ยอ้นหลงั 3 ปี)   0.781 0.383 1.015 0.950 1.085 0.682 0.720 1.061 

                                                           
5 บริษทัจดทะเบียนทีใ่ช้อา้งอิง ไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจทีวี หรือเป็นผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประกอบดว้ย BEC, 

GRAMMY, MCOT, MONO, NBC, NMG, RS และ WORK ท่ีมีค่า Unlevered Beta อยูใ่นช่วงประมาณ 0.38 - 1.09   

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

- 63 - 

 ATV BEC GRAMMY MCOT MONO NBC NMG RS WORK 

ค่าเฉลีย่ Unlevered Beta (เท่า) 0.835         

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ต่อทุนตามโครงสร้างเงินทุนท่ี

เหมาะสมของ ATV (เท่า) 

2.000  

ค่า Beta ของ ATV (เท่า)1/ 2.170  

ท่ีมา : ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และข้อมูลทางการเงินสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2559 จาก 

www.setsmart.com 

หมายเหตุ : 1/  สูตรการคาํนวณค่า Beta ของ ATV = ค่าเฉลี่ย Unlevered Beta * [1 + (1-อัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 20%) * (อัตราส่วนหนีสิ้นท่ี

มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนตามโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมของ ATV)] 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานของ ATV ที่เกิดขึน้จริงปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี 

2559 - เมษายน 2572 

(หน่วย : ล้านบาท) เกดิขึน้จริง ประมาณการ 

  2556 2557 2558 

ม.ค. - ก.ย. 

2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดค้่าบริการออกอากาศ 42.83 31.28 103.44 158.11 244.40 427.05 689.85 1,111.73 1,330.43 1,490.08 

ตน้ทุนบริการ 36.02 362.29 669.86 541.39 758.02 872.24 1,005.64 1,132.55 1,216.15 1,237.91 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 6.81 (331.01) (566.42) (383.28) (513.62) (445.19) (315.79) (20.82) 114.28 252.16 

รายไดอ่ื้น 0.00 0.04 2.76 2.57 2.57 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.01 8.88 17.62 14.47 20.23 30.68 43.25 61.59 77.20 83.39 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7.57 43.79 64.43 48.55 67.58 77.30 90.79 111.58 125.16 135.01 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ

เงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  

(0.76) (383.64) (645.71) (443.73) (598.85) (553.00) (449.66) (193.83) (87.92) 33.93 

ตน้ทุนทางการเงิน  0.75 47.21 97.08 92.62 116.55 116.82 115.09 106.77 101.08 106.06 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 0.04 (86.35) (87.65) (4.53) (4.53) - - - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (1.55) (344.50) (655.14) (531.83) (710.87) (669.83) (564.75) (300.60) (189.00) (72.13) 

 

(หน่วย : ล้านบาท) ประมาณการ 

  2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571  

2572 

(ม.ค. - เม.ย.) 

รายไดค้่าบริการออกอากาศ 1,564.58 1,647.31 1,724.95 1,811.20 1,901.76 2,002.32 2,096.69 654.86 

ตน้ทุนบริการ 1,278.79 1,321.18 1,365.70 1,410.44 1,454.44 1,498.42 1,543.52 504.86 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 285.79 326.13 359.25 400.76 447.31 503.90 553.16 149.99 

รายไดอ่ื้น 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.05 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 87.56 92.05 96.53 101.36 106.43 111.89 117.34 37.66 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 141.88 149.45 157.02 165.16 173.71 182.90 192.11 60.04 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ

เงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  

56.52 84.80 105.87 134.41 167.35 209.28 243.88 52.34 

ตน้ทุนทางการเงิน  67.22 35.58 26.91 21.91 19.48 19.48 19.48 19.48 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - 13.01 37.96 44.88 6.57 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (10.70) 49.22 78.96 112.50 134.86 151.84 179.52 26.29 

171



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

- 64 - 

ตารางสรุปกระแสเงนิสดจากการดาํเนินธุรกจิของ ATV ในปี 2559 - เมษายน 2572  

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

(ต.ค. - ธ.ค.) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(EBIT) (155.12) (553.00) (449.66) (193.83) (87.92) 33.93 56.52 

หกั -  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - - 

บวก 64.85  ค่าเส่ือมราคา 272.60 279.99 274.59 267.57 250.88 251.38 

หกั (40.00)  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (45.00) (45.00) (45.00) (45.00) (45.00) (45.00) 

บวก/หกั (19.18)  เงินทุนหมุนเวยีน (69.24) (100.99) (165.99) (85.26) (63.98) (28.50) 

กระแสเงนิสดของกจิการ (Free Cash flow to Firm) (149.45) (394.64) (315.66) (130.23) 49.39 175.83 234.41 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของ ATV (145.39) (343.89) (246.38) (91.05) 30.93 98.63 117.77 

 

(หน่วย : ล้านบาท)   2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

(ม.ค. - เม.ย.) รวม 

 กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(EBIT) 

 

84.80 105.87 134.41 167.35 209.28 243.88 52.34 

หกั

 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - 13.01 37.96 44.88 6.57 

บวก

 

 ค่าเส่ือมราคา 251.38 251.38 249.38 244.31 236.76 227.76 77.81 

หกั

 

 ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (45.00) (45.00) (25.00) (15.00) - - - 

บวก/หกั

 

 เงินทุนหมุนเวยีน (31.78) (29.61) (33.10) (34.89) (38.96) (36.39) 13.93 

กระแสเงนิสดของกจิการ (Free Cash flow to Firm) 

 

259.41 282.64 325.69 374.78 445.03 480.13 150.66 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของ ATV 

 

116.74 113.93 117.60 121.21 128.92 124.58 35.02 

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของ ATV 178.61 

     

  

บวก

18.84 

 เงินสด เงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

     

  

หกั (1,805.00)  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

     

  

กระแสเงนิสดของผู้ถือหุ้น (1,607.55) 

     

  

จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ ATV ท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นอนาคต และใชอ้ตัราตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกั (WACC) ท่ีคาํนวณไดซ่ึ้งเท่ากบัร้อยละ 11.64 เป็นอตัราส่วนลด (Discount Rate) ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดดงักล่าว ไดมู้ลค่ากิจการของ ATV เท่ากบั (1,607.55) ลา้นบาท    

สรุปผลการประเมนิราคาหุ้นโดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดโดยวธีิรวมส่วนธุรกจิ (Sum of the Parts) 

ส่วนธุรกจิ ล้านบาท วธีิการประเมนิ 

ส่วนที่ 1 ธุรกิจของ AMARIN 2,384.37 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

ส่วนที่ 2 ธุรกิจของ ATV (1,607.55) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม/เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

ส่วนที่ 3 ธุรกิจของ KADOKAWA  สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 46 13.80 มูลค่าหุน้ตามบญัชี 

ส่วนที่ 4 ธุรกิจของ ABOOK  สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 19 21.93 ปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 

ส่วนที่ 5 ธุรกิจของ WPS สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 0.5 3.26 ปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 

บวก มูลค่าท่ีดินรอการพฒันา 77.41 มูลค่าตามบญัชี 

รวมมูลค่ากจิการของบริษัท 893.22  
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ตารางสรุปกระแสเงนิสดจากการดาํเนินธุรกจิของ ATV ในปี 2559 - เมษายน 2572  

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

(ต.ค. - ธ.ค.) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(EBIT) (155.12) (553.00) (449.66) (193.83) (87.92) 33.93 56.52 

หกั -  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - - 

บวก 64.85  ค่าเส่ือมราคา 272.60 279.99 274.59 267.57 250.88 251.38 

หกั (40.00)  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (45.00) (45.00) (45.00) (45.00) (45.00) (45.00) 

บวก/หกั (19.18)  เงินทุนหมุนเวยีน (69.24) (100.99) (165.99) (85.26) (63.98) (28.50) 

กระแสเงนิสดของกจิการ (Free Cash flow to Firm) (149.45) (394.64) (315.66) (130.23) 49.39 175.83 234.41 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของ ATV (145.39) (343.89) (246.38) (91.05) 30.93 98.63 117.77 

 

(หน่วย : ล้านบาท)   2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

(ม.ค. - เม.ย.) รวม 

 กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(EBIT) 

 

84.80 105.87 134.41 167.35 209.28 243.88 52.34 

หกั

 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - 13.01 37.96 44.88 6.57 

บวก

 

 ค่าเส่ือมราคา 251.38 251.38 249.38 244.31 236.76 227.76 77.81 

หกั

 

 ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (45.00) (45.00) (25.00) (15.00) - - - 

บวก/หกั

 

 เงินทุนหมุนเวยีน (31.78) (29.61) (33.10) (34.89) (38.96) (36.39) 13.93 

กระแสเงนิสดของกจิการ (Free Cash flow to Firm) 

 

259.41 282.64 325.69 374.78 445.03 480.13 150.66 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของ ATV 

 

116.74 113.93 117.60 121.21 128.92 124.58 35.02 

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของ ATV 178.61 

     

  

บวก

18.84 

 เงินสด เงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

     

  

หกั (1,805.00)  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

     

  

กระแสเงนิสดของผู้ถือหุ้น (1,607.55) 

     

  

จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ ATV ท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นอนาคต และใชอ้ตัราตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกั (WACC) ท่ีคาํนวณไดซ่ึ้งเท่ากบัร้อยละ 11.64 เป็นอตัราส่วนลด (Discount Rate) ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดดงักล่าว ไดมู้ลค่ากิจการของ ATV เท่ากบั (1,607.55) ลา้นบาท    

สรุปผลการประเมนิราคาหุ้นโดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดโดยวธีิรวมส่วนธุรกจิ (Sum of the Parts) 

ส่วนธุรกจิ ล้านบาท วธีิการประเมนิ 

ส่วนที่ 1 ธุรกิจของ AMARIN 2,384.37 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

ส่วนที่ 2 ธุรกิจของ ATV (1,607.55) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม/เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

ส่วนที่ 3 ธุรกิจของ KADOKAWA  สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 46 13.80 มูลค่าหุน้ตามบญัชี 

ส่วนที่ 4 ธุรกิจของ ABOOK  สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 19 21.93 ปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 

ส่วนที่ 5 ธุรกิจของ WPS สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 0.5 3.26 ปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 

บวก มูลค่าท่ีดินรอการพฒันา 77.41 มูลค่าตามบญัชี 

รวมมูลค่ากจิการของบริษัท 893.22  
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ส่วนธุรกจิ ล้านบาท วธีิการประเมนิ 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั (ลา้นหุน้) 220.00  

ราคาหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น) 4.06  

จากสมมติฐานการคาํนวณกระแสเงินสดของกิจการและบริษทัยอ่ยท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นอนาคตท่ีกล่าวขา้งตน้ จะ

ไดร้าคาหุน้ท่ีประเมินตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของบริษทัเท่ากบั 893.22 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 4.06 บาทต่อ

หุน้ ซ่ึงตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ีท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเท่ากบั 0.19 บาทต่อหุ้น หรือตํ่ากวา่

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนร้อยละ 4.47 

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของ

ประมาณการทางการเงินท่ีมีต่อราคาหุ้นของบริษทัท่ีประเมินไดข้า้งตน้จากกรณีพ้ืนฐาน (Base Case) โดยการปรับเพิ่ม/ลด 

ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (WACC) ร้อยละ 1 และปรับเพ่ิม/ลดอตัราค่าโฆษณา และอตัราการขายเวลาโฆษณา 

สรุปไดด้งัน้ี 

ตวัแปรในการวเิคราะห์ความไว อตัราการเปลีย่นแปลง ราคาหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 

1. ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั + / - 1.00% 2.50 - 5.99 

2. อตัราการขายเวลาโฆษณาตั้งแต่ปี 2564 1/ + / - 5.00% 2.57 - 5.56 

3. อตัราค่าโฆษณาในปี 2560 2/ + / - 5.00% 2.35 - 5.80 

หมายเหตุ : 1/  ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยการปรับเพ่ิม/ลดอตัราการ

 ขายเวลาโฆษณาตั้งแต่ปี 2564 เน่ืองจากคาดว่าบริษทัจะไดรั้บปัจจยัสนับสุนเร่ืองการหมดสัมปทานโทรทศัน์ระบบ 

 อนาลอ็คช่อง 7 ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 และช่อง 3 ในเดือนมีนาคม 2563 จะทาํใหผู้ป้ระกอบการทีวดิีจิทลัทุกรายอยู่

 ในระบบใบอนุญาตเดียวกนั ฐานผูช้มจะเพ่ิมข้ึน กลไกตลาดจะทาํใหอ้ตัราค่าโฆษณาของผูป้ระกอบการต่างๆ สามารถ

 แข่งขนักนัได ้และเมด็เงินค่าโฆษณาของโทรทศัน์ระบบอนาลอ็คจะโอนยา้ยจดัสรรมาสู่ทีวดิีจิทลัมากข้ึน 

 2/   ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยการปรับเพ่ิม/ลดอตัราค่า

 โฆษณาในปี 2560 เน่ืองจากเป็นปีฐานในการปรับเพิ่มอตัราค่าโฆษณาจากปี 2559 อย่างมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะมีผล

 โดยรวมต่ออตัราค่าโฆษณาในปีต่อๆ ไปของประมาณการ 

จากการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) จากการประเมินราคาหุ้นตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

สุทธิดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้าคาหุ้นของบริษทัเท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ้น ซ่ึง(ตํ่ากวา่)/สูงกวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนให้แก่ผูซ้ื้อท่ีหุ้นละ 4.25 บาท เท่ากบั (1.90) - 1.74 บาทต่อหุ้น หรือ(ตํ่ากวา่)/สูงกวา่ร้อยละ (44.71) - 40.94 ของราคา

เสนอขายดังกล่าว ราคาหุ้นที่ประเมินไดจ้ากการวิเคราะห์ความไวดงักล่าวมีช่วงราคากวา้ง ดว้ยปัจจยัสําคญัของมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดของ ATV ท่ีดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัมีความผนัผวนต่อการวิเคราะห์ความไวเป็นอยา่งมาก อตัราค่า

โฆษณา และอตัราการขายเวลาโฆษณา เป็นสมมติฐานท่ีสําคญัและมีผลต่อประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจอย่างมี

นยัสาํคญัโดยตวัแปรในการวเิคราะห์ความไวท่ีส่งผลทาํใหร้าคาหุน้ของบริษทัมีมูลค่ามากท่ีสุด คือ การปรับเพ่ิมตน้ทุนทาง

การเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (WACC) ร้อยละ 1.00 จากกรณีพ้ืนฐาน (Base Case) และตวัแปรในการวิเคราะห์ความไวท่ี

ส่งผลทาํใหร้าคาหุน้ของบริษทัมีมูลค่านอ้ยท่ีสุด คือ การลดอตัราค่าโฆษณาในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 5.00 จากกรณีพ้ืนฐาน 

(Base Case) 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิท่ีอาจเพ่ิมข้ึนจากกรณีปรับปรุงมูลค่าตาม

บญัชีของราคาตลาดของท่ีดินรอการพฒันาดว้ยราคาตลาดท่ีไดจ้ากการศึกษาและรวบรวมโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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จากราคาที่มีผูป้ระกาศขายทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ และจากการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ (ตาม

รายละเอียดที่ไดแ้สดงไวใ้นการประเมินโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี)* ราคาประเมินหุ้นที่ประเมินโดยวิธีมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดกรณีฐาน จะมีราคาเท่ากบั 4.06 - 4.28 บาทต่อหุน้ ดงัน้ี 

   มูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงนิสดทีไ่ม่รวมมูลค่า

ทีด่นิรอการพฒันา 

มูลค่าที่ดนิ

รอการ

พฒันา 

รวมมูลค่า

กจิการ 

มูลค่ากจิการ

ต่อหุ้น  

(บาท) 

1. กรณีคํานวณมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาด้วย

มูลค่าตามบญัชี  

815.81 77.41 893.22 4.06 

2. กรณีคํานวณมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาด้วย

มูลค่าตามราคาตลาดสุทธิ(จากภาษีจากกาํไร

จากการขายทรัพยสิ์น) ท่ีได้การสํารวจและ

รวบรวมโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ* 

815.81 126.03 941.84 4.28 

หมายเหตุ:  * เป็นราคาตลาดของที่ดินจากการศึกษาและรวบรวมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ยงัไม่ได้มีการเจรจา

 ต่อรองราคาและไม่ได้เป็นราคาที่มีการซ้ือขายจริงในปัจจุบัน อีกทั้ งไม่ไดพิ้จารณาถึงปัจจัยอื่นๆและไม่ได้

 วิเคราะห์ปรับแกปั้จจยัที่เกี่ยวขอ้งเพือ่ใชป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที่ดินดงัเช่นการดาํเนินการตามมาตรฐานของผู ้

 ประกอบวิชาชีพผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระพึงกระทาํ จึงทาํให้ราคาตลาดของที่ดินที่ไดจ้ากการศึกษาและ

 รวบรวมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี อาจมีขอ้จาํกดั และไม่สามารถใช้อา้งอิงเป็นราคาตลาดเพื่อ

 วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ได ้นอกจากเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพื่อแสดงความน่าเป็นของช่วงราคาตลาดของที่ดินของ

 บริษทัเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมในการประเมินราคาหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ีเท่านั้น ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

 ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีการนําขอ้มูลราคาตลาดของที่ดินที่ไดจ้ากการสํารวจและรวบรวมของ            

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีอา้งถึงในรายงานฉบบัน้ีไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ  

นอกจากน้ี ปัจจุบนัผูบ้ริหารไม่มีนโยบายที่จะขายที่ดินรอการพฒันาของบริษทั และคาดว่าจะใชป้ระโยชน์จาก

ท่ีดินดงักล่าวในอนาคต 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การประเมินราคาหุ้นของบริษทัโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

สุทธิ มีความเหมาะสมมากกวา่การประเมินโดยวธีิอ่ืน เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีคาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจและการทาํกาํไรของบริษทั

ในอนาคต ซ่ึงเป็นการคาํนวณโดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของบริษทัท่ีคาด

ว่าจะได้รับในอนาคต ตามการคาดการณ์และแผนงานการดําเนินงานในอนาคตของผูบ้ริหาร ภายใต้สมมติฐานการ

ดาํเนินงานต่างๆท่ีไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยคาํนึงถึงแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

โดยรวม 
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   มูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงนิสดทีไ่ม่รวมมูลค่า

ทีด่นิรอการพฒันา 
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1. กรณีคํานวณมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาด้วย

มูลค่าตามบญัชี  

815.81 77.41 893.22 4.06 
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มูลค่าตามราคาตลาดสุทธิ(จากภาษีจากกาํไร

จากการขายทรัพยสิ์น) ท่ีได้การสํารวจและ

รวบรวมโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ* 

815.81 126.03 941.84 4.28 
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ว่าจะได้รับในอนาคต ตามการคาดการณ์และแผนงานการดําเนินงานในอนาคตของผูบ้ริหาร ภายใต้สมมติฐานการ
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ตารางสรุปเปรียบเทยีบราคาประเมนิหุ้นของบริษัทกบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่ผู้ซ้ือ 

 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
ราคาประเมิน 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอขาย 

ให้แก่ผู้ซ้ือ 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินสูงกว่า/(ต่ํากว่า)  

ราคาเสนอขายให้แก่ผู้ซ้ือ 

 บาท ร้อยละ 

1  วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี 4.21 4.25 (0.04) (0.94) 

2  วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 4.30 - 5.84 4.25 0.05 - 1.59 1.18 - 37.41 

3  วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 7.79 - 7.91 4.25 3.54 - 3.66 83.29 - 86.12 

4. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด 7.50 - 7.91 4.25 3.25 - 3.66 76.47 - 86.12 

5. วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ     

 5.1  กรณีพ้ืนฐาน (Base Case) 4.06 - 4.28 4.25 (0.19) - 0.03 (4.47) - 0.71 

 5.2  กรณีวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 2.35 - 5.99 4.25 (1.90) - 1.74 (44.71) - 40.94 

ทั้งน้ี การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีขอ้ดี และขอ้ดอ้ยแตกต่างกัน ซ่ึงสะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมในการ

ประเมินราคาหุน้ในแต่ละวธีิ ดงัน้ี 

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) สะทอ้นถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหน่ึง และมูลค่า

ทรัพยสิ์น หน้ีสิน ตามท่ีไดบ้นัทึกบญัชีไว ้โดยไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยบ์างรายการ ไดแ้ก่ เงินลงทุน และท่ีดิน 

รวมทั้งไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต 

2) วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยสุ์ทธิได้

มากกว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี โดยไดป้รับปรุงเงินลงทุนระยะยาวอื่น และท่ีดินเพ่ือให้ได้มูลค่ายุติธรรมท่ีใกลเ้คียงกับ

ปัจจุบนัมากข้ึน อย่างไรก็ตาม วิธีน้ีไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะ

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต 

3) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะทอ้นถึงฐานะการเงินขณะใด

ขณะหน่ึง โดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนดงักล่าวของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง โดยไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการ  

ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยในอนาคต 

ทั้งน้ี การประเมินราคาหุ้นของบริษทัตามวิธีท่ีอา้งอิงการคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในสภาวะการณ์

ปัจจุบนัอาจมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ใหมู้ลค่าตามบญัชีในอนาคตอนัใกลจ้ะลดลงไปอีก ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

ยงัคงชะลอตวั ประกอบกบับริษทัขาดเงินทุนเพ่ือใชใ้นการพฒันาหรือขยายธุรกิจใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึน

และมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนได ้ อีกทั้งยงัมีความเส่ียงสูงจากการขาดสภาพคล่อง และมีภาระผกูพนัและหน้ีสินจาํนวนมาก 

4) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เน่ืองจากหุน้ของบริษทัมีสภาพคล่องในการซ้ือ

ขายหุน้ค่อนขา้งตํ่าและมีปริมาณหุน้ท่ีหมุนเวยีนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนัค่อนขา้งนอ้ย ราคาตลาดของหุน้ของ

บริษทัจึงไม่สามารถสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ไดดี้เท่าท่ีควร 
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5) วธีิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีท่ีคาํนึงถึงการดาํเนิน

ธุรกิจและการทาํกาํไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงเป็นการคาํนวณโดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณ

การกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต ภายใตส้มมติฐานการดาํเนินงานตาม

แผนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั การคาดการณ์แนวโนม้ในอนาคต โดยคาํนึงถึงแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้ง  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วิธีท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชป้ระเมินมูลค่าหุ้นของบริษทั คือ วิธีมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ โดยราคาหุน้ของบริษทัท่ีไดจ้ากการประเมินในกรณีพ้ืนฐาน (Base Case) เท่ากบั 4.06 - 4.28 

บาทต่อหุ้น และในกรณีวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทุนท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงของการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ี 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีเหมาะสม 

1.4.2 ความเป็นธรรมของเง่ือนไขการเข้าทาํรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการจากขอ้มูลท่ีปรากฏในมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทั สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แบบหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ 

โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ร่างสัญญาจองซ้ือหุ้น  และร่างสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเขา้ทาํรายการ พบวา่ มีเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการท่ีมีแนวทางเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การไดรั้บอนุมติัให้เพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษทั การอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั การอนุมติัผ่อนผนั

ใหผู้ซ้ื้อไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัจากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน นอกจากน้ี ในวนัท่ีจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนเสร็จส้ิน บริษทัจะแต่งตั้งบุคคล 3 รายช่ือที่เสนอช่ือโดยผูซ้ื้อเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัแทนกรรมการ

ปัจจุบนัท่ีจะลาออกไป และกาํหนดใหก้รรมการใหม่คนใดคนหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัร่วมกบักรรมการ

อีกผูห้น่ึง มีความเหมาะสม  

การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี บริษทักาํหนดส่ิงตอบแทนทั้งหมดเป็น

เงินสดและรับชาํระค่าตอบแทนทั้งจาํนวนในวนัจองซ้ือหุ้น มีความเหมาะสม โดยเป็นเง่ือนไขทัว่ไปของการรับชาํระ

ค่าตอบแทนจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนทัว่ไป ประกอบกบัการไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเป็นเงินสด จะสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการบริหารเงินของบริษทัท่ีจะใชเ้งินสดเพือ่นาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั โดยจะนาํเงินท่ีไดไ้ปใชใ้นการชาํระ

ค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ในจาํนวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน และใช้

สาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ 

การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษทัจาํนวน 200,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อจะทาํ

ให้ ผูซ้ื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยสําคญั โดยภายหลงัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อจะถือหุ้นใน

บริษทัคิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้

ของบริษทั) การถือหุน้ของผูซ้ื้อท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว เป็นสดัส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ทาํให้ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด

ของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ

หลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงผูซ้ื้อไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ

บริษทั และจะขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของบริษทัโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) 
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5) วธีิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีท่ีคาํนึงถึงการดาํเนิน

ธุรกิจและการทาํกาํไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงเป็นการคาํนวณโดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณ

การกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต ภายใตส้มมติฐานการดาํเนินงานตาม

แผนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั การคาดการณ์แนวโนม้ในอนาคต โดยคาํนึงถึงแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้ง  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วิธีท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชป้ระเมินมูลค่าหุ้นของบริษทั คือ วิธีมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ โดยราคาหุน้ของบริษทัท่ีไดจ้ากการประเมินในกรณีพ้ืนฐาน (Base Case) เท่ากบั 4.06 - 4.28 

บาทต่อหุ้น และในกรณีวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่ม

ทุนท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงของการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ี 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีเหมาะสม 

1.4.2 ความเป็นธรรมของเง่ือนไขการเข้าทาํรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการจากขอ้มูลท่ีปรากฏในมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทั สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แบบหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ 

โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ร่างสัญญาจองซ้ือหุ้น  และร่างสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเขา้ทาํรายการ พบวา่ มีเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการท่ีมีแนวทางเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การไดรั้บอนุมติัใหเ้พ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษทั การอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั การอนุมติัผ่อนผนั

ใหผู้ซ้ื้อไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัจากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน นอกจากน้ี ในวนัท่ีจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนเสร็จส้ิน บริษทัจะแต่งตั้งบุคคล 3 รายช่ือที่เสนอช่ือโดยผูซ้ื้อเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัแทนกรรมการ

ปัจจุบนัท่ีจะลาออกไป และกาํหนดใหก้รรมการใหม่คนใดคนหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัร่วมกบักรรมการ

อีกผูห้น่ึง มีความเหมาะสม  

การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี บริษทักาํหนดส่ิงตอบแทนทั้งหมดเป็น

เงินสดและรับชาํระค่าตอบแทนทั้งจาํนวนในวนัจองซ้ือหุ้น มีความเหมาะสม โดยเป็นเง่ือนไขทัว่ไปของการรับชาํระ

ค่าตอบแทนจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนทัว่ไป ประกอบกบัการไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเป็นเงินสด จะสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการบริหารเงินของบริษทัท่ีจะใชเ้งินสดเพือ่นาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั โดยจะนาํเงินท่ีไดไ้ปใชใ้นการชาํระ

ค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ในจาํนวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน และใช้

สาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ 

การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษทัจาํนวน 200,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อจะทาํ

ให้ ผูซ้ื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยสําคญั โดยภายหลงัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ผูซ้ื้อจะถือหุ้นใน

บริษทัคิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้

ของบริษทั) การถือหุน้ของผูซ้ื้อท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว เป็นสดัส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ทาํให้ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด

ของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ

หลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงผูซ้ื้อไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ

บริษทั และจะขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของบริษทัโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) 
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ภายใตป้ระกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด

ของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป  

การกาํหนดเง่ือนไขการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั (1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการ

จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ

ราคาตลาด (2) การผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) 

(Whitewash) โดยผูซ้ื้อ รวมทั้งวาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของ

บริษทั การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน และการเพ่ิมทุนของบริษทั นั้น เป็นวาระ

ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงการจะดาํเนินการใดๆ ดงักล่าวได ้จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ครบถว้นทั้งสองวาระ รวมทั้งวาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวดว้ย  หากมีวาระใดวาระหน่ึงดงักล่าวไม่ไดรั้บ

การอนุมติั จะถือวา่วาระท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก เป็นเง่ือนไขท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผูซ้ื้อไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอ

ซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั จากการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี และหากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการ

เพ่ิมทุนตาม (1) การดาํเนินการทาํ Whitewash ก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากบริษทัจะไม่สามารถออกหุ้นเพ่ิมทุนได้

ตามกฎหมาย 

เง่ือนไขในการเขา้ร่วมลงทุนของผูซ้ื้อในบริษทัคร้ังน้ี กาํหนดใหภ้ายหลงัการไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ผู ้

ซ้ือจะไม่ขายหุ้นที่ไดรั้บการจัดสรรเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้นในส่วนเพ่ิมทุนของบริษทั เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยหลงัจากวนัท่ีหุน้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 6 เดือน ผูซ้ื้อสามารถทยอยขายหุน้ไดใ้นจาํนวนร้อย

ละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีถูกหา้มขาย ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีมคีวามเหมาะสม และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ี

เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการลดลงของราคาหุ้น ในกรณีท่ีมีการขายหุ้นของบริษทั

จาํนวนมากในตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหก้บัผูซ้ื้อในคร้ังมีความเหมาะสม และไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชนแ์ต่อยา่งใด 

1.5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั ซ่ึงเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

 การเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั ไดแ้ก่ บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี มีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั โดยจะทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน

ช่วยเสริมสภาพคล่องในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีจะครบกาํหนดชาํระ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

ธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงเร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจและจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง โดยบริษทัสามารถระดมทุนใน

จาํนวนเงินที่สูงไดอ้ย่างรวดเร็วและครบถว้น การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะทาํให้บริษทัมีฐานะการเงินดีข้ึน และมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากน้ี การท่ีผูซ้ื้อเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั โดยไม่มีแผน

หรือนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในวตัถุประสงคแ์ละแผนการบริหารกิจการของบริษทั ตลอดจนไม่มีนโยบาย

ท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะทาํให้บริษทัสามารถ

ดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุนและ

ประสบการณ์โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์  ท่ีจะช่วยเพ่ิม
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ความเช่ือมัน่ของบริษทัต่อนกัลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมทั้งช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการแข่งขนั

ของบริษทัในอนาคต 

การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีมีผลกระทบและความเส่ียงต่อบริษทั โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจาก

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากเดิมท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 

52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้คิด

เป็นร้อยละ 20.48 ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั

ในคร้ังน้ี จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิมทุนคาดวา่มูลค่า

ขาดทุนต่อหุน้ของบริษทัจะลดลงจากเดิมก่อนการเพ่ิมทุน นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากวา่

ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั เขา้ข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Sharebased 

Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาก

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ทาํใหบ้ริษทัอาจมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนอีกได ้อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณา

ถึงเหตุผล ความจาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาเงินทุนจาํนวนมาก โดยเฉพาะเพือ่ชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามภาระผูกพนัท่ีมีอยู่

จากการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัไดอ้ย่างเพียงพอตามกาํหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจส่วนอื่นๆ ของ

บริษทั ภายใตข้อ้จาํกดัทางการเงินท่ีบริษทัประสบผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัชะลอตวัและภาวะอุตสาหกรรมทีวดิีจิทลัท่ีมีการแข่งขนัสูง การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิ่งและมากกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

ดงักล่าวขา้งตน้ 

หากพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ีท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ที่เท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของการ

วเิคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ท่ีเท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุน้ 

นอกจากน้ี เง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ทาํรายการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการท่ีมีแนวทางเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป หรือ

เป็นเง่ือนไขท่ีเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดค้าํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษทั

เป็นสาํคญั และไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัเสียประโยชนแ์ต่อยา่งใด 

ทีป่รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

ได้แก่ บริษทั วฒันภกัด ีจาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัด ีและนายปณต สิริวฒันภกัดี ซ่ึงเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกัน มีความ

สมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ 

และผู้ถือหุ้นควรลงมตอินุมตักิารจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ในคร้ังนี ้
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ความเช่ือมัน่ของบริษทัต่อนกัลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมทั้งช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการแข่งขนั

ของบริษทัในอนาคต 

การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีมีผลกระทบและความเส่ียงต่อบริษทั โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจาก

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากเดิมที่มีสัดส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 

52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้คิด

เป็นร้อยละ 20.48 ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั

ในคร้ังน้ี จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิมทุนคาดวา่มูลค่า

ขาดทุนต่อหุน้ของบริษทัจะลดลงจากเดิมก่อนการเพ่ิมทุน นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากวา่

ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั เขา้ข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Sharebased 

Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาก

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ทาํใหบ้ริษทัอาจมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนอีกได ้อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณา

ถึงเหตุผล ความจาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาเงินทุนจาํนวนมาก โดยเฉพาะเพือ่ชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามภาระผูกพนัท่ีมีอยู่

จากการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัไดอ้ย่างเพียงพอตามกาํหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจส่วนอื่นๆ ของ

บริษทั ภายใตข้อ้จาํกดัทางการเงินท่ีบริษทัประสบผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัชะลอตวัและภาวะอุตสาหกรรมทีวดิีจิทลัท่ีมีการแข่งขนัสูง การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิ่งและมากกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

ดงักล่าวขา้งตน้ 

หากพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ีท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ที่เท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของการ

วเิคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ท่ีเท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุน้ 

นอกจากน้ี เง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ทาํรายการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการท่ีมีแนวทางเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป หรือ

เป็นเง่ือนไขท่ีเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดค้าํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษทั

เป็นสาํคญั และไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัเสียประโยชนแ์ต่อยา่งใด 

ทีป่รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

ได้แก่ บริษทั วฒันภกัด ีจาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัด ีและนายปณต สิริวฒันภกัดี ซ่ึงเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกัน มีความ

สมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ 

และผู้ถือหุ้นควรลงมตอินุมตักิารจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ในคร้ังนี ้
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2. การขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

2.1 ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

2.1.1 ลกัษณะของหลกัทรัพย์ทีเ่กีย่วข้องและหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผนั 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ไดแ้ก่  (1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั การ

จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั และการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อย

ละ 10 ของราคาตลาด ซ่ึงบริษทัจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 

200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือ่จดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คือ 

บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี  (“ผูซ้ื้อ” หรือ “ผูข้อผ่อนผนั”) ซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 4.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากบั 850,000,000 บาท และ (2) การผ่อน

ผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูข้อผอ่นผนั  

 เน่ืองจากภายหลงัท่ีผูข้อผอ่นผนัไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตาม (1) ขา้งตน้แลว้ ผูข้อผอ่นผนัจะ

ถือหุน้ในบริษทัในสดัส่วนร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

(ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั) สัดส่วนการถือครองหุ้นของผูผ้่อนผนัในบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ขา้ม

ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ส่งผลใหผู้ข้อผ่อนผนัตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ

เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 อยา่งไรก็ตาม ผูข้อผอ่นผนัไดแ้จง้ต่อบริษทัวา่ไม่ประสงค์

จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของบริษทั และมีความประสงค์จะยืน่คาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) ภายใตป้ระกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง 

หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ ลง

วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  

 การเขา้ถือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โดยผูข้อผอ่นผนัในคร้ังน้ี อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีสาํคญั คือ (1) การอนุมติัเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษทั การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคา

ขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด และ (2) การอนุมติัการผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ

บริษทั (Whitewash) รวมทั้งเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ ตามท่ีกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 

ไดแ้ก่ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั (จาํนวน 135 หุน้) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน และการเพ่ิมทุนของบริษทั เน่ืองจากเร่ืองต่างๆตาม (1)  และ (2) และเร่ือง

ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดงักล่าว เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากมีเร่ืองวาระใดวาระหน่ึง

ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะถือวา่เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณา

เร่ืองในวาระอ่ืนๆ ต่อไป โดยถือวา่การพิจารณาอนุมติัในเร่ืองๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัการขอผอ่นผนั

การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) และมีความเห็นให้เสนอเร่ือง
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น้ีต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงผูข้อผ่อนผนัจะไดรั้บ

การผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั ก็ต่อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ขอผ่อนผนั 

รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1.5 รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระฉบบัน้ี 

2.1.2 ข้อมูลบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี 

2.2 ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ 

2.2.1 ความเห็นต่อนโยบายและแผนงานบริหารกจิการทีเ่สนอโดยผู้ขอผ่อนผนั 

(ก)  

ภายหลงัผูข้อผอ่นผนัไดม้าซ่ึงหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ผูข้อผ่อนผนัจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ร้อยละ 47.62 จากเดิมท่ีไม่มีการถือหุ้นในบริษทั ซ่ึงถือวา่มีนยัสาํคญัหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 25 

แต่ไม่ถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบุไวใ้นแบบ

หนังสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัให้ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของ

กิจการ (แบบ 247-7) วา่ภายใน 12 เดือนภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยเ์พ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผน

หรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจ แผนการบริหารจดัการ โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้าง

ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนของบริษทั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัมีแผนใน

การซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

1,800,000,000 บาท กล่าวคือ เพ่ิมทุนอีกจาํนวน 600,000,000 บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามท่ีได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์เมื่อวนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2559 อยา่งไรก็ตาม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั ผูข้อผ่อนผนัอาจพิจารณา

ทบทวนและปรับแผนการบริหารจดัการโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างทางการเงินในอนาคตของบริษทัให้เหมาะสมกบั

สภาวะธุรกิจและฐานะการเงินของบริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยผูข้อผ่อนผนัจะยงัคงให้บริษทัและบริษทั

ยอ่ยของบริษทัประกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัต่อไป (อนัไดแ้ก่ ธุรกิจโรงพิมพ ์ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์และธุรกิจอ่ืนๆ 

เช่น การจดักิจกรรมพิเศษของบริษทั และธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ยของบริษทั) นอกจากน้ี ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนท่ีจะ

เพิกถอนหุ้นของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วง 12 เดือน นบัจากผูข้อผ่อนผนั

ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีผูข้อผอ่นผนัจาํเป็นตอ้งทาํตามกฎและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายและแผนการบริหารกิจการ  

ผูข้อผอ่นผนัไม่มีนโยบายท่ีจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั

ในปัจจุบนั เวน้แต่ในการประกอบกิจการตามปกติวิสัยของบริษทั โดยอาศยัหลกัการตามปกติวิสัย (arm’s length) หรือ

เป็นไปตามแผนงานท่ีมีอยูห่รือท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ทั้งน้ี หากบริษทัมีแผนท่ีจะ

ไดม้า และ/หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ผูข้อผ่อนผนัจะดาํเนินการให้บริษทัปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
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น้ีต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงผูข้อผ่อนผนัจะไดรั้บ

การผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั ก็ต่อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ขอผ่อนผนั 

รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1.5 รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระฉบบัน้ี 

2.1.2 ข้อมูลบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี 

2.2 ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ 

2.2.1 ความเห็นต่อนโยบายและแผนงานบริหารกจิการทีเ่สนอโดยผู้ขอผ่อนผนั 

(ก)  

ภายหลงัผูข้อผอ่นผนัไดม้าซ่ึงหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ผูข้อผ่อนผนัจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ร้อยละ 47.62 จากเดิมท่ีไม่มีการถือหุ้นในบริษทั ซ่ึงถือวา่มีนยัสาํคญัหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 25 

แต่ไม่ถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบุไวใ้นแบบ

หนังสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัให้ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของ

กิจการ (แบบ 247-7) วา่ภายใน 12 เดือนภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยเ์พ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผน

หรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจ แผนการบริหารจดัการ โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้าง

ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนของบริษทั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัมีแผนใน

การซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

1,800,000,000 บาท กล่าวคือ เพ่ิมทุนอีกจาํนวน 600,000,000 บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามท่ีได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์เมื่อวนัที่ 20 

ธนัวาคม 2559 อยา่งไรก็ตาม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั ผูข้อผ่อนผนัอาจพิจารณา

ทบทวนและปรับแผนการบริหารจดัการโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างทางการเงินในอนาคตของบริษทัให้เหมาะสมกบั

สภาวะธุรกิจและฐานะการเงินของบริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยผูข้อผ่อนผนัจะยงัคงให้บริษทัและบริษทั

ยอ่ยของบริษทัประกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัต่อไป (อนัไดแ้ก่ ธุรกิจโรงพิมพ ์ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์และธุรกิจอ่ืนๆ 

เช่น การจดักิจกรรมพิเศษของบริษทั และธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ยของบริษทั) นอกจากน้ี ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนท่ีจะ

เพิกถอนหุ้นของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วง 12 เดือน นบัจากผูข้อผ่อนผนั

ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีผูข้อผอ่นผนัจาํเป็นตอ้งทาํตามกฎและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายและแผนการบริหารกิจการ  

ผูข้อผอ่นผนัไม่มีนโยบายท่ีจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั

ในปัจจุบนั เวน้แต่ในการประกอบกิจการตามปกติวิสัยของบริษทั โดยอาศยัหลกัการตามปกติวิสัย (arm’s length) หรือ

เป็นไปตามแผนงานท่ีมีอยูห่รือท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ทั้งน้ี หากบริษทัมีแผนท่ีจะ

ไดม้า และ/หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ผูข้อผ่อนผนัจะดาํเนินการให้บริษทัปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
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ทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเก่ียวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น”)  

นอกจากน้ี ผูข้อผ่อนผนัไม่มีนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ซ่ึงบริษทักาํหนดไวว้่า 

หากไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้

ถือหุ้น โดยมีอตัราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดาํเนินงานในอตัราท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี (ถา้มี) 

อยา่งไรก็ตาม หากในอนาคตมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายและแผนการบริหาร บริษทัและบริษทัย่อยของ

บริษทัใดๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัให้เหมาะสมกบั

ภาวะเศรษฐกิจและสภาวะธุรกิจในอนาคต โดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทัเป็นสาํคญั  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนดงักล่าวมีความแตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นแบบ 247-7 อยา่งมีนยัสาํคญั ผูข้อผ่อนจะขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารบริษทั

ตามท่ีผูข้อผอ่นผนัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ บริษทัจะยงัคงประกอบธุรกิจต่อเน่ืองไปตามปกติเช่นเดิม โดยบริษทัและผูถื้อหุ้นของ

บริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบอนัมีนยัสาํคญัใดๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนดงักล่าวขา้งตน้ แต่จะไดรั้บประโยชนจ์ากการถือ

หุน้ในบริษทัของผูข้อผอ่นผนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงการเขา้ร่วมลงทุนของผูข้อผอ่นผนั โดยบริษทัจะไดม้าซ่ึงแหล่งเงินทุน

เพ่ือนาํไปใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ในจาํนวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงิน

กูย้มืสถาบนัการเงิน และใชส้าํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้

ดงันั้น ภายหลงัการเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูข้อผอ่นผนัในคร้ังน้ี บริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการ

บริหารงานและการจดัการภายในกิจการของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยในวนัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเสร็จส้ิน บริษทัจะ

แต่งตั้งบุคคล 3 รายท่ีเสนอช่ือโดยผูข้อผอ่นผนั เป็นกรรมการใหม่ของบริษทั  แทนท่ีกรรมการปัจจุบนัท่ีจะลาออกไป และ

กาํหนดให้กรรมการใหม่คนใดคนหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัร่วมกบักรรมการอีกผูห้น่ึง โดยบริษทัจะ

ยงัคงดาํเนินธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพต์่อไป หากแต่การปรับกลยทุธ์ตามแผนงานการดาํเนินในอนาคตดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าจะ

สามารถสร้างการเติบโตของรายไดใ้หเ้พ่ิมมากข้ึน รวมทั้งสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้นอ่ืนๆของบริษทัใน

ระยะยาวได ้ 

(ข)

ภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพย ์นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนัจะยงัคงมีการทาํรายการระหวา่งกนักบั

บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัต่อไป ภายใตร้าคาและเง่ือนไขการคา้ปกติท่ีบริษทัให้แก่บุคคลภายนอก โดยลกัษณะ

รายการ จาํนวน หรือมูลค่าของธุรกรรมอาจเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัแผนงานของนิติบุคคลแต่ละแห่งใน

อนาคตเป็นสาํคญั  อยา่งไรก็ดี ผูข้อผอ่นผนัคาดวา่การทาํรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุ่มผูข้อผ่อนผนัและบริษทัในอนาคต 

จะไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

นโยบายเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั 

ทั้งน้ี ในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนัมีรายการระหวา่งกนั

กบับริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดแ้ก่ รายการซ้ือส่ือโฆษณาในช่องทีวีดิจิทลั AMARIN TV และในนิตยสาร รวมทั้ง

การเช่าพ้ืนท่ีในงานแฟร์ โดยมีมูลค่ารวมของรายการระหวา่งกนัในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เท่ากบั 0.36 

ลา้นบาท และ19.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

181
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ผูข้อผอ่นผนัไม่มีแผนงานท่ีจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตในการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัซ่ึงบริษทักาํหนด

ไวแ้ต่เดิมอยา่งมีนยัสาํคญั โดยผูข้อผอ่นผนัและบริษทัไดก้าํหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขวา่ดว้ยรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ตามปกติวสิยัและราคาตลาดท่ีเทียบเท่ากบัราคาท่ีไดก้ระทาํธุรกรรมกบับุคคลภายนอก โดย

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ เช่นเดียวกบัธุรกรรมท่ีไดท้าํข้ึนกบับุคคลภายนอกตามปกติวิสัยของบริษทั 

โดยอาศยัหลกัการตามปกติวสิยั (arm’s length)  

นอกจากน้ี กรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลงัจากผูข้อผ่อนผนัเขา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ 

ผูข้อผอ่นผนัจะดาํเนินการใหค้ณะกรรมการของบริษทัยงัคงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทั 

กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงหลกัเกณฑก์ารไดม้า

และจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่มีนัยสําคญั และหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัรายการ และจะตอ้งมีการเปิดเผย

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย กบันิติบุคคล

ตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนัจะมีต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะเป็นรายการธุรกิจปกติ ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนงานที่จะ

เปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัซ่ึงบริษทักาํหนดไวแ้ต่เดิมอย่างมีนัยสําคญั โดยการทาํ

รายการระหวา่งกนัจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติักบับุคคลภายนอก และมีการกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัและ

ขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. เพือ่ป้องกนัมิให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได้ บริษทัจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 

2546 และประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ สภาวิชาชีพบญัชี เก่ียวกบั

การทาํรายการระหวา่งกนั รวมทั้งเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน มีความจาํเป็น และมีความสมเหตสุมผล 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 

2.2.2 สิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ผู้ขอผ่อนผนัจะมีภายหลังการได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ และทีจ่ะสามารถได้มาเพิ่มเติมใน

อนาคตโดยไม่เกดิหน้าทีใ่นการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ 

ณ วนัที่ผูข้อผ่อนผนัยืน่คาํขอผ่อนผนัและสําเนาแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบให้

ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูข้อ

ผอ่นผนัไม่ไดถื้อหุน้ใดๆในบริษทั ภายหลงัจากท่ีผูข้อผ่อนผนัไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ 

จะทาํใหผู้ข้อผอ่นผนัถือหุน้สามญัในบริษทั คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั 

กลุ่มผู้ถือหุ้น ก่อนเพิม่ทุน หลงัเพิ่มทุน 

 
จํานวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วน 

(%) 
จํานวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วน 

(%) 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) (%) 

 

ผูถื้อหุน้เดิม 

   

 

1. ครอบครัวอุทกะพนัธ์ุ 131,474,515 59.76 131,474,515 31.30 (28.46) 

2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 88,525,350 40.24 88,525,350 21.08 (19.16) 
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ผูข้อผอ่นผนัไม่มีแผนงานท่ีจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตในการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัซ่ึงบริษทักาํหนด

ไวแ้ต่เดิมอยา่งมีนยัสาํคญั โดยผูข้อผอ่นผนัและบริษทัไดก้าํหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขวา่ดว้ยรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ตามปกติวสิยัและราคาตลาดท่ีเทียบเท่ากบัราคาท่ีไดก้ระทาํธุรกรรมกบับุคคลภายนอก โดย

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ เช่นเดียวกบัธุรกรรมท่ีไดท้าํข้ึนกบับุคคลภายนอกตามปกติวิสัยของบริษทั 

โดยอาศยัหลกัการตามปกติวสิยั (arm’s length)  

นอกจากน้ี กรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลงัจากผูข้อผ่อนผนัเขา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ 

ผูข้อผอ่นผนัจะดาํเนินการใหค้ณะกรรมการของบริษทัยงัคงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทั 

กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงหลกัเกณฑก์ารไดม้า

และจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนัยสําคญั และหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัรายการ และจะตอ้งมีการเปิดเผย

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย กบันิติบุคคล

ตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนัจะมีต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะเป็นรายการธุรกิจปกติ ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนงานที่จะ

เปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัซ่ึงบริษทักาํหนดไวแ้ต่เดิมอย่างมีนัยสําคญั โดยการทาํ

รายการระหวา่งกนัจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติักบับุคคลภายนอก และมีการกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัและ

ขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. เพือ่ป้องกนัมิให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได้ บริษทัจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 

2546 และประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ สภาวิชาชีพบญัชี เก่ียวกบั

การทาํรายการระหวา่งกนั รวมทั้งเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน มีความจาํเป็น และมีความสมเหตสุมผล 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 

2.2.2 สิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ผู้ขอผ่อนผนัจะมีภายหลังการได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ และทีจ่ะสามารถได้มาเพิ่มเติมใน

อนาคตโดยไม่เกดิหน้าทีใ่นการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ 

ณ วนัที่ผูข้อผ่อนผนัยืน่คาํขอผ่อนผนัและสําเนาแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบให้

ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูข้อ

ผอ่นผนัไม่ไดถื้อหุน้ใดๆในบริษทั ภายหลงัจากท่ีผูข้อผ่อนผนัไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ 

จะทาํใหผู้ข้อผอ่นผนัถือหุน้สามญัในบริษทั คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั 

กลุ่มผู้ถือหุ้น ก่อนเพิม่ทุน หลงัเพิ่มทุน 

 
จํานวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วน 

(%) 
จํานวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วน 

(%) 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) (%) 

 

ผูถื้อหุน้เดิม 

   

 

1. ครอบครัวอุทกะพนัธ์ุ 131,474,515 59.76 131,474,515 31.30 (28.46) 

2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 88,525,350 40.24 88,525,350 21.08 (19.16) 
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กลุ่มผู้ถือหุ้น ก่อนเพิม่ทุน หลงัเพิ่มทุน 

 
จํานวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วน 

(%) 
จํานวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วน 

(%) 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) (%) 

รวม  219,999,865 100.00 219,999,865 52.38 (47.62) 

ผูถื้อหุน้ใหม่ 

    

 

ผูข้อผอ่นผนั - - 200,000,000 47.62 47.62 

รวมทั้งส้ิน 219,999,865 100.00 419,999,865 100.00 - 

ทั้งน้ี สัดส่วนการถือหุ้นของผูข้อผ่อนผนัในบริษทัท่ีร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและ

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีนัยสาํคญั ถึงแมว้า่จะไม่สามารถมีเสียงส่วนใหญ่ท่ีจะ

ควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้แต่สามารถใชสิ้ทธิถ่วงดุลในบางเร่ืองท่ีขอ้กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหต้อ้ง

ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การขออนุมติัเพ่ิมทุน ลดทุน การผ่อนผนัไม่ตอ้งทาํคาํ

เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการขอผอ่นผนัทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั 

(Whitewash) ในคร้ังน้ี ผูข้อผอ่นผนัจะสามารถเขา้ถือหุน้ของบริษทัไดอี้กนอ้ยกวา่ร้อยละ 2.38 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงจะทาํให้ผูข้อผ่อนผนัถือหุ้นของบริษทัไม่ถึงหรือไม่ขา้มจุดที่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของบริษทัท่ีร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

2.2.3 ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อผู้ถือหุ้นของบริษทั 

2.2.3.1 ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ส่วนแบ่งกาํไร (Earning Dilution) และราคา 

(Price Dilution)   

ในกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจะประชุมในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 อนุมติัให ้

บริษทัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ โดยจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ ผูข้อผ่อนผนั รวมถึง

อนุมติัให้ผูข้อผ่อนผนัไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัโดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมด โดยอาศยัมติที่

ประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี จะทาํให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control 

Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อ ลดลง (ร้อยละ) 

สิทธิออกเสียง (Control Dilution) 47.62 

ราคาต่อหุน้ (Price Dilution) 20.48 

หมายเหตุ:  รายละเอียดการคาํนวณผลกระทบของการลดลงของสิทธิในการออกเสียง และราคาหุ้นจากการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 1.3.2 ข้อดีข้อด้อยระหว่างการทาํรายการกับไม่ทาํ

รายการ (2) ขอ้ดอ้ยของการทาํรายการ ขอ้ยอ่ย  1) ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมจากการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Dilution Effect) ของรายงานปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูข้อผอ่นผนั จะทาํใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเดิมของบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้และ

สิทธิในการออกเสียงในบริษทัลดลงจากเดิมที่สัดส่วนร้อยละ 40.24 เหลือร้อยละ 21.08 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
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บริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุน แต่ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงประโยชนต์่างๆ ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเพ่ิมทุน และการนาํเงินท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ในจาํนวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมสถาบนั

การเงิน และใชส้าํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ อนัจะนาํมา

ซ่ึงรายไดแ้ละผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงคาดวา่ในอนาคตจะสามารถสร้างผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนใหแ้ก่บริษทัได ้ 

นอกจากน้ี การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี มีราคาเสนอขายเท่ากบั 4.25 บาทต่อหุ้น ซ่ึงตํ่ากวา่

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นบริษทั ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลงั  7 วนัทาํการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีมติอนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูข้อผ่อนผนัในคร้ังน้ี ท่ีเท่ากบั 7.47 บาท

ต่อหุน้ ทาํใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ร้อยละ 20.48  จากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จะไม่มีผลกระทบ

ในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิมทุน จาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน 

ส่งผลใหมู้ลค่าขาดทุนต่อหุน้ของบริษทัจะลดลงจากเดิม ภายใตส้มมติฐานการคาํนวณท่ีใชต้วัเลขผลขาดทุนสุทธิจาํนวนเท่า

เดิม  

2.2.3.2 ความเส่ียงท่ีผู้ขอผ่อนผนัจะสามารถใช้สิทธิคัดค้านมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั  

ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 2.2.3.1 สดัส่วนการถือหุน้ของผูข้อผอ่นผนั ภายหลงัจากท่ีไดรั้บการผ่อนผนัการทาํคาํ

เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวถึงแมจ้ะไม่ใช่เสียงขา้งมากท่ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นไดเ้กือบทั้งหมดก็ตาม แต่สัดส่วนดงักล่าวท่ีมากกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ทาํใหผ้ ูข้อผ่อนผนัสามารถใชสิ้ทธิถ่วงดุลในบางเร่ืองท่ีขอ้กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั

กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การขออนุมติัเพ่ิมทุน ลดทุน การผ่อน

ผนัไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม หากในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวใด มีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนนอกเหนือจากผูซ้ื้อ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือ

มอบฉันทะ อาจทาํให้ผูซ้ื้อมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียง จนเป็นผลทาํใหผู้ซ้ื้อสามารถควบคุมมติต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากไดท้ั้งหมด ผูถื้อหุ้น

รายอ่ืนจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลอาํนาจกบัผูซ้ื้อได ้หรือในกรณีที่ผูซ้ื้อสามารถมีสิทธิออกเสียงในที่

ประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงหรือเกินกวา่ร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ผูซ้ื้อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ไดท้ั้งหมด ซ่ึง

รวมถึงบางเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

2.2.4 ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการอนุมตักิารผ่อนผนั Whitewash 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูข้อผ่อนผนั บริษทัจะได้เงินรับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นมูลค่ารวม 850.00 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีเงินทุนไปใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ใน

จาํนวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมสถาบันการเงิน และใช้สําหรับเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ ส่งผลให้บริษทัมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง

ท่ีมัน่คงข้ึน ประกอบกบับริษทัจะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ถือหุน้และร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของผูข้อผ่อนผนั โดยมี
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บริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุน แต่ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงประโยชนต์่างๆ ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเพ่ิมทุน และการนาํเงินท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ในจาํนวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมสถาบนั

การเงิน และใชส้าํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ อนัจะนาํมา

ซ่ึงรายไดแ้ละผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงคาดวา่ในอนาคตจะสามารถสร้างผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนใหแ้ก่บริษทัได ้ 

นอกจากน้ี การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี มีราคาเสนอขายเท่ากบั 4.25 บาทต่อหุ้น ซ่ึงตํ่ากวา่

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นบริษทั ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลงั  7 วนัทาํการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีมติอนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูข้อผ่อนผนัในคร้ังน้ี ท่ีเท่ากบั 7.47 บาท

ต่อหุน้ ทาํใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ร้อยละ 20.48  จากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมทุนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จะไม่มีผลกระทบ

ในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิมทุน จาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน 

ส่งผลใหมู้ลค่าขาดทุนต่อหุน้ของบริษทัจะลดลงจากเดิม ภายใตส้มมติฐานการคาํนวณท่ีใชต้วัเลขผลขาดทุนสุทธิจาํนวนเท่า

เดิม  

2.2.3.2 ความเส่ียงท่ีผู้ขอผ่อนผนัจะสามารถใช้สิทธิคัดค้านมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั  

ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 2.2.3.1 สดัส่วนการถือหุน้ของผูข้อผอ่นผนั ภายหลงัจากท่ีไดรั้บการผ่อนผนัการทาํคาํ

เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวถึงแมจ้ะไม่ใช่เสียงขา้งมากท่ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นไดเ้กือบทั้งหมดก็ตาม แต่สัดส่วนดงักล่าวท่ีมากกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ทาํใหผ้ ูข้อผ่อนผนัสามารถใชสิ้ทธิถ่วงดุลในบางเร่ืองท่ีขอ้กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั

กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การขออนุมติัเพ่ิมทุน ลดทุน การผ่อน

ผนัไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม หากในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวใด มีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนนอกเหนือจากผูซ้ื้อ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือ

มอบฉันทะ อาจทาํให้ผูซ้ื้อมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียง จนเป็นผลทาํใหผู้ซ้ื้อสามารถควบคุมมติต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากไดท้ั้งหมด ผูถื้อหุ้น

รายอ่ืนจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลอาํนาจกบัผูซ้ื้อได ้หรือในกรณีที่ผูซ้ื้อสามารถมีสิทธิออกเสียงในที่

ประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงหรือเกินกวา่ร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ผูซ้ื้อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ไดท้ั้งหมด ซ่ึง

รวมถึงบางเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

2.2.4 ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการอนุมตักิารผ่อนผนั Whitewash 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูข้อผ่อนผนั บริษทัจะได้เงินรับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นมูลค่ารวม 850.00 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีเงินทุนไปใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ใน

จาํนวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมสถาบันการเงิน และใช้สําหรับเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ ส่งผลให้บริษทัมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง

ท่ีมัน่คงข้ึน ประกอบกบับริษทัจะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ถือหุน้และร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของผูข้อผ่อนผนั โดยมี
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เหตุผลความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการตามที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.3.1 วตัถุประสงค์และความจาํเป็นในการเขา้ทาํ

รายการของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี 

การระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูข้อผ่อนผนัในคร้ังน้ี จะสามารถทําได้ในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว และสามารถระดมทุนไดค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีตอ้งการไดดี้กวา่เมื่อเทียบกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ให้แก่ประชาชนทัว่ไปหรือผูถื้อหุ้นเดิม รวมทั้งมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน หากในอนาคตบริษทัมีผลการ

ดาํเนินงานท่ีดีข้ึนจากการขยายธุรกิจ  

นอกจากน้ี การเขา้มาเป็นถือหุ้นใหญ่ของผูข้อผ่อนผนัในบริษทัจะไม่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารงานและการจดัการภายในกิจการของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั โดยบริษทัจะยงัคงดาํเนินธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์อนั

ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงพิมพ ์ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์และธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การจดักิจกรรมพิเศษของบริษทั และธุรกิจทีวดิีจิทลัของบริษทั

ยอ่ยของบริษทัต่อไป 

2.2.5 ความเส่ียงของการไม่อนุมตักิารผ่อนผนั Whitewash 

เน่ืองจากเง่ือนไขการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั (1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการ

จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ

ราคาตลาด (2) การผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) 

(Whitewash) โดยผูซ้ื้อ รวมทั้งวาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  ไดแ้ก่ ผูข้อผอ่นผนั โดยกาํหนดราคาขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่

ร้อยละ 10 ของราคาตลาด และ (2) การผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ (Whitewash) โดยผูข้อผอ่นผนั รวมทั้งวาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและ

กนั ซ่ึงการจะดาํเนินการใดๆ ดงักล่าวได ้จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครบถว้นทั้งสองวาระ หากมีวาระ

ใดวาระหน่ึงดงักล่าวไม่ไดรั้บการอนุมติั จะถือวา่วาระท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก เน่ืองจากผูข้อผ่อนผนัไม่ประสงคท่ี์

จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั จากการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี ดงันั้น ดว้ยเหตุผลความจาํเป็นใน

การเขา้ทาํรายการตามที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.3.1 วตัถุประสงค์และความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการของรายงานที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี หากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการผ่อนผนั Whitewash บริษทัก็จะไม่สามารถออก

หุน้เพ่ิมทุนได ้ซ่ึงจะมีผลกระทบหรือความเส่ียงต่อบริษทั ดงัน้ี  

1) ความเส่ียงดา้นการจดัหาแหล่งเงินทุนใหเ้พียงพอ และทนัต่อความตอ้งการใชใ้นการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลัให้มี

ความต่อเน่ืองต่อไปในอนาคตได ้โดยการประกอบธุรกิจทีวดิีจิทลัท่ีดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้

ธุรกิจ ซ่ึงตอ้งใชเ้งินทุนสูงสําหรับจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม

สถาบนัการเงิน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ การผลิตรายการทีวีใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงลว้นเป็น

ภาระผูกพนัและค่าใช้จ่ายจาํนวนที่สูง ที่บริษทัมีความจาํเป็นเร่งด่วนที่จะตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ 

เพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยสามารถดาํเนินต่อไปได ้ ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ี

ยงัคงชะลอตวั ประกอบกบัสถานะของบริษทัในปัจจุบนัท่ีมีหน้ีสินสูงและมีผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงการมีเงินทุนท่ีเพียงพอเพื่อใชใ้นการดาํเนินการต่างๆ จะช่วยเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ

ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถเสริมสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตมากข้ึนและผลประกอบการสามารถมีกาํไรไดใ้นอนาคต 
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2) ความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไดต้ามกาํหนดเวลา และจะไม่สามารถเบิกรับเงิน

กูย้ืมส่วนที่เหลือเพื่อมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้อีกทั้งยงัมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการผิดนัด

ชาํระหน้ี 

3) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสูงและเกินกวา่เง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูย้ืมกาํหนด อีกทั้งอาจไม่

สามารถไดรั้บการผอ่นผนัหรือปรับเปล่ียนเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวจากสถาบนัการเงินได ้ซ่ึงจะทาํให้

บริษทัมีความเส่ียงจากการผดิเง่ือนไขการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

2.3 ความเหมาะสมของราคาหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ทีบ่ริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผนั  

บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูข้อผ่อนผนัจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคาหุ้นของบริษทั ดว้ยวิธีการ

ต่างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าว โปรดพิจารณาในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.4 ความเป็นธรรมของ

ราคาและเง่ือนไขของรายการ ขอ้ยอ่ย 1.4.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเขา้ทาํรายการ ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระฉบบัน้ี 

ตารางสรุปเปรียบเทยีบราคาหุ้นของบริษัทกบัราคาเข้าทาํรายการ 

 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
ราคาประเมิน 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอขายหุ้นเพิม่

ทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินสูงกว่า/(ต่ํากว่า) ราคาเสนอ

ขายหุ้นเพิม่ทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

 บาท ร้อยละ 

1. วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี 4.21 4.25 (0.04) (0.94) 

2. วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 4.30 - 5.84 4.25 0.05 - 1.59 1.18 - 37.41 

3. วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 7.79 - 7.91 4.25 3.54 - 3.66 83.29 - 86.12 

4. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด 7.50 - 7.91 4.25 3.25 - 3.66 76.47 - 86.12 

5. วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ     

 5.1  กรณีพ้ืนฐาน (Base Case) 4.06 - 4.28 4.25 (0.19) - 0.03 (4.47) - 0.71 

 5.2  กรณีวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 2.35 - 5.99 4.25 (1.90) - 1.74 (44.71) - 40.94 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วธีิท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชป้ระเมินมูลค่าหุน้ คือ วธีิมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีคาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจและการทาํกาํไรของบริษทัในอนาคต โดยราคาหุ้นท่ีไดจ้ากการ

ประเมินดว้ยวธีิดงักล่าวเท่ากบั 4.06 - 4.28 บาทต่อหุน้ ซ่ึงราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น อยูใ่นช่วงราคาหุ้นท่ี

ประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ี 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  

2.4 ความครบถ้วนถูกต้องของรายช่ือและจาํนวนหุ้นทีถื่อโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผนั 

ณ วนัที่ผูข้อผ่อนผนัยืน่คาํขอผ่อนผนัและสําเนาแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบให้

ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูข้อ

ผอ่นผนัไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนัถือหุน้ในบริษทัแต่อยา่งใด  
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2) ความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไดต้ามกาํหนดเวลา และจะไม่สามารถเบิกรับเงิน

กูย้ืมส่วนท่ีเหลือเพื่อมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้อีกทั้งยงัมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการผิดนัด

ชาํระหน้ี 

3) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสูงและเกินกวา่เง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูย้ืมกาํหนด อีกทั้งอาจไม่

สามารถไดรั้บการผอ่นผนัหรือปรับเปล่ียนเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวจากสถาบนัการเงินได ้ซ่ึงจะทาํให้

บริษทัมีความเส่ียงจากการผดิเง่ือนไขการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

2.3 ความเหมาะสมของราคาหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ทีบ่ริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผนั  

บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูข้อผ่อนผนัจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคาหุ้นของบริษทั ดว้ยวิธีการ

ต่างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าว โปรดพิจารณาในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.4 ความเป็นธรรมของ

ราคาและเง่ือนไขของรายการ ขอ้ยอ่ย 1.4.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเขา้ทาํรายการ ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระฉบบัน้ี 

ตารางสรุปเปรียบเทยีบราคาหุ้นของบริษัทกบัราคาเข้าทาํรายการ 

 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
ราคาประเมิน 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอขายหุ้นเพิม่

ทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินสูงกว่า/(ต่ํากว่า) ราคาเสนอ

ขายหุ้นเพิม่ทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

 บาท ร้อยละ 

1. วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี 4.21 4.25 (0.04) (0.94) 

2. วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 4.30 - 5.84 4.25 0.05 - 1.59 1.18 - 37.41 

3. วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 7.79 - 7.91 4.25 3.54 - 3.66 83.29 - 86.12 

4. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด 7.50 - 7.91 4.25 3.25 - 3.66 76.47 - 86.12 

5. วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ     

 5.1  กรณีพ้ืนฐาน (Base Case) 4.06 - 4.28 4.25 (0.19) - 0.03 (4.47) - 0.71 

 5.2  กรณีวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 2.35 - 5.99 4.25 (1.90) - 1.74 (44.71) - 40.94 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วธีิท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชป้ระเมินมูลค่าหุน้ คือ วธีิมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีคาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจและการทาํกาํไรของบริษทัในอนาคต โดยราคาหุ้นท่ีไดจ้ากการ

ประเมินดว้ยวธีิดงักล่าวเท่ากบั 4.06 - 4.28 บาทต่อหุน้ ซ่ึงราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น อยูใ่นช่วงราคาหุ้นท่ี

ประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ี 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  

2.4 ความครบถ้วนถูกต้องของรายช่ือและจาํนวนหุ้นทีถื่อโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผนั 

ณ วนัที่ผูข้อผ่อนผนัยืน่คาํขอผ่อนผนัและสําเนาแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบให้

ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูข้อ

ผอ่นผนัไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนัถือหุน้ในบริษทัแต่อยา่งใด  
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2.5 สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกับการขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูข้อผ่อนผนัมี

ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เน่ืองจากจะทาํใหบ้ริษทัสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนจาํนวนมากไดใ้นเวลาท่ี

รวดเร็วเพื่อเพ่ิมฐานเงินทุน โดยเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูข้อผ่อนผนัในคร้ังน้ี บริษทัจะ

นาํไปใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ในจาํนวนท่ีเกินจากการเบิกเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืม

สถาบนัการเงิน และใชส้าํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้    

นอกจากน้ี ผูข้อผอ่นผนัไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัภายใน 

12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัจะยงัคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่จะมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึน มี

โอกาสท่ีขยายธุรกิจและมีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตและดีข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บ

ผลตอบแทนและส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัท่ีดีข้ึน หากบริษทัมีผลการดาํเนินงานจากการประกอบธุรกิจท่ีดีข้ึน

ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ทาํให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสิทธิในการออก

เสียง (Control Dilution) และราคาหุ้นท่ีลดลง (Price Dilution) นอกจากน้ี การท่ีผูข้อผ่อนผนัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกวา่ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จะทาํใหผ้ ูข้อ

ผอ่นผนัสามารถถ่วงดุลการออกเสียงหรือคดัคา้นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Block Vote) ในเร่ืองสาํคญัๆซ่ึงตอ้งใชค้ะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได ้

ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูข้อผ่อนผนัที่ 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาที่อยู่

ในช่วงราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินไดจ้ากวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ท่ีเท่ากบั 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ้น 

และเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงของการวเิคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ท่ีเท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อ

หุน้ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นว่า การทาํรายการมคีวามสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมคีวาม

ยุตธิรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทาํรายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมตอินุมตักิารทาํรายการที่เกี่ยวโยง

กันจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ซ้ือ รวมทั้งอนุมัติการผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์

ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมถือหุ้น (Whitewash) ในคร้ังนี ้ 
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สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

การเข้าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั กรณกีารจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

ไดแ้ก่ บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์

ต่อบริษทั ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัที่บริษทัมีความตอ้งการใชเ้งินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือชาํระหน้ีตามภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีกาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระและเป็นจาํนวน

เงินท่ีสูง โดยสืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัประสบภาวะขาดทุนอยา่งมากจากการดาํเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ย หรือ 

ATV อยา่งต่อเน่ืองมาในช่วงเกือบ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตามงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน (91.46) ล้านบาท (416.41) ลา้นบาท และ (468.93) ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  

ผลประกอบการของบริษทัท่ีมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจาํนวนมากจาก

การดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัย่อย ท่ีมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูง ท่ีสําคญัประกอบด้วยค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ตน้ทุนพนกังานและบุคลากรสายงานสนบัสนุน ตน้ทุนการ

ผลิตรายการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินสถาบนัการเงินเพื่อชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต เป็นตน้ ซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ี ATV ตอ้งชาํระอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีรายไดค้่าบริการออกอากาศซ่ึงมี

ปัจจยัหลกัมาจากอตัราค่าโฆษณาและอตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อนัเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลให้การใชส่ื้อโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ มี

แนวโนม้ลดลง แต่การใชส่ื้อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยัและส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนัท่ีใชส่ื้อผา่นโลกออนไลนม์ากข้ึน ประกอบกบัปัญหาการเขา้ถึงทีวดิีจิทลัของผูบ้ริโภคยงัมีขอ้จาํกดัจากการพฒันา

โครงข่ายทีวดิีจิทลัของทางการท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไม่สามารถขยายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้อีกทั้งช่องทีวดิีจิทลั

ท่ีมีเพ่ิมข้ึนถึง 24 ช่อง ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีการพฒันาช่องรายการของ ATV ยงัไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย และไม่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มเท่าท่ีควร จึงไม่สามารถดึงดูดเมด็เงินโฆษณา

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงภายใตส้ภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและยงัไม่มีทิศทางการฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ส่งผลใหก้าร

จดัสรรค่าใชจ่้ายโฆษณาของภาคธุรกิจต่างๆ ท่ีถือเป็นรายไดส้าํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีอตัราการเติบโตท่ีลดลง

ไปดว้ย ส่งผลให้ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิทลัไม่เป็นไปตามประมาณการของบริษทั 

ทาํให ้ATV ประสบปัญหาขาดทุนจาํนวนมากและต่อเน่ืองมานบัแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จนถึงงวดปัจจุบนั และเร่ิมมีผล

ขาดทุนเกินทุนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เป็นตน้มา โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มี

ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จาํนวน (164.78) ลา้นบาท และ (331.68) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลประกอบการท่ีขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

และกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโดยรวมของบริษทั ประกอบกบัในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ATV มีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายชาํระตามกาํหนดเวลาของสัญญาเป็นเงินจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4 ท่ีตอ้งจ่ายชาํระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จาํนวน 513 ลา้นบาท (คาดวา่เงินส่วนหน่ึงจะมาจากการเบิกกูย้ืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 

410 ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืสถาบนัการเงินฉล่ียประมาณเดือนละ 23 ลา้นบาท (สาํหรับการชาํระคืนเงิน

กูย้ืมในปี 2560) และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนใน

การดาํเนินกิจการอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 18.84 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพื่อการดาํเนินธุรกิจและชาํระภาระผูกพนัตาม
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สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

การเข้าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั กรณกีารจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

ไดแ้ก่ บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์

ต่อบริษทั ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีบริษทัมีความตอ้งการใชเ้งินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือชาํระหน้ีตามภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีกาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระและเป็นจาํนวน

เงินท่ีสูง โดยสืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัประสบภาวะขาดทุนอยา่งมากจากการดาํเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัยอ่ย หรือ 

ATV อยา่งต่อเน่ืองมาในช่วงเกือบ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตามงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน (91.46) ล้านบาท (416.41) ลา้นบาท และ (468.93) ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  

ผลประกอบการของบริษทัท่ีมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจาํนวนมากจาก

การดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษทัย่อย ที่มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูง ที่สําคญัประกอบด้วยค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ตน้ทุนพนกังานและบุคลากรสายงานสนบัสนุน ตน้ทุนการ

ผลิตรายการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินจากการกูย้ืมเงินสถาบนัการเงินเพื่อชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต เป็นตน้ ซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ี ATV ตอ้งชาํระอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีรายไดค้่าบริการออกอากาศซ่ึงมี

ปัจจยัหลกัมาจากอตัราค่าโฆษณาและอตัราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อนัเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลให้การใชส่ื้อโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ มี

แนวโนม้ลดลง แต่การใชส่ื้อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยัและส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนัท่ีใชส่ื้อผา่นโลกออนไลนม์ากข้ึน ประกอบกบัปัญหาการเขา้ถึงทีวดิีจิทลัของผูบ้ริโภคยงัมีขอ้จาํกดัจากการพฒันา

โครงข่ายทีวดิีจิทลัของทางการท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไม่สามารถขยายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้อีกทั้งช่องทีวดิีจิทลั

ท่ีมีเพ่ิมข้ึนถึง 24 ช่อง ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีการพฒันาช่องรายการของ ATV ยงัไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย และไม่ไดรั้บความนิยมจากผูช้มเท่าท่ีควร จึงไม่สามารถดึงดูดเมด็เงินโฆษณา

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงภายใตส้ภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและยงัไม่มีทิศทางการฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ส่งผลใหก้าร

จดัสรรค่าใชจ่้ายโฆษณาของภาคธุรกิจต่างๆ ท่ีถือเป็นรายไดส้าํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีอตัราการเติบโตท่ีลดลง

ไปดว้ย ส่งผลให้ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิทลัไม่เป็นไปตามประมาณการของบริษทั 

ทาํให ้ATV ประสบปัญหาขาดทุนจาํนวนมากและต่อเน่ืองมานบัแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จนถึงงวดปัจจุบนั และเร่ิมมีผล

ขาดทุนเกินทุนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เป็นตน้มา โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มี

ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จาํนวน (164.78) ลา้นบาท และ (331.68) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลประกอบการท่ีขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

และกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโดยรวมของบริษทั ประกอบกบัในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ATV มีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายชาํระตามกาํหนดเวลาของสัญญาเป็นเงินจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 4 ท่ีตอ้งจ่ายชาํระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จาํนวน 513 ลา้นบาท (คาดวา่เงินส่วนหน่ึงจะมาจากการเบิกกูย้ืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 

410 ลา้นบาท) การชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืสถาบนัการเงินฉล่ียประมาณเดือนละ 23 ลา้นบาท (สาํหรับการชาํระคืนเงิน

กูย้ืมในปี 2560) และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนใน

การดาํเนินกิจการอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 18.84 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพื่อการดาํเนินธุรกิจและชาํระภาระผูกพนัตาม

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
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สญัญาต่างๆ ถึงแมจ้ะสามารถเบิกเงินกูย้มืตามสญัญาท่ีมีกบัสถาบนัการเงินไดก็้ตาม ในส่วนของบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 291.03 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้งสาํรองไวใ้ชส้าํหรับการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ ของบริษทั โดยท่ีบริษทัไม่มีเงินทุน

ภายในเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการดาํเนินงานของ ATV ได ้หากไม่มีการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติม 

จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วนเพื่อนาํมาใชใ้นการ

ดาํเนินการต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจของบริษทัยอ่ยดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ประกอบกบัสถานะของบริษทัใน

ปัจจุบนัมีภาระหน้ีสินสูง โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ตามงบการเงินรวมของบริษทั แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

ผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) สูงถึง 4.32 เท่า (อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีบริษทัตอ้งดาํรงตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนั

การเงินไม่เกิน 2 เท่า ซ่ึงสถาบนัการเงินพิจารณาอตัราส่วนดงักล่าวจากงบการเงินรวมประจาํปีของบริษทั ดว้ยเหตุน้ีบริษทั

จึงอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อพิจารณาอนุมติัผ่อนผนัเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไข

เดิม ซ่ึงคาดวา่จะทราบผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงินในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560)  โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.66 เท่า และไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการจากสถาบนั

การเงิน อีกทั้งมีแนวโนม้วา่อตัราส่วนดงักล่าวเม่ือคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัในงวดปี 2559 จะมีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนเพ่ิมสูงข้ึนอีก ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขของสัญญากูย้ืมเงินหากไม่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสถาบนั

การเงินต่อไป นอกจากน้ีการท่ีบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงยงัเป็นขอ้จาํกดัในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมดว้ยการ

กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  

ดงันั้นการจดัหาเงินทุนดว้ยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และจะช่วยให้

บริษทัมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมข้ึน โดยจะทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงจาก 4.32 เท่า เป็น 2.25 เท่า  

(คาํนวณโดยอา้งอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 :  หน้ีสินรวม / (ส่วนของผูถื้อหุ้น + เงิน

เพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซ่ึงบริษทัคาดวา่การเจรจาขอผ่อน

ปรนเง่ือนไขใหม่กบัสถาบนัการเงินทาํไดดี้ข้ึน  

บริษทัจะนําเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนบางส่วนไปชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่ถึง

กาํหนดชาํระในปี 2560 สาํหรับเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใชเ้งินท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานในอนาคต 

หากแต่บริษทัมีเงินไม่เพียงพอจากการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัอาจพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก โดยการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หรือบุคคลในวงจาํกดั เพือ่ให้บริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอ ในการชาํระคืน

เงินกูย้มืสถาบนัการเงินต่อไป  

ในการพิจารณาทางเลือกในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัในคร้ังน้ี หากบริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูซ้ื้อ หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม อาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถขายหุ้นไดค้รบทั้ง

จาํนวน และในระดบัราคาท่ีเหมาะสม หรืออาจมีเง่ือนไขอ่ืนท่ีผูล้งทุนตอ้งการเกินกวา่ท่ีบริษทัจะยอมรับได ้รวมทั้งอาจตอ้ง

ใชเ้วลาในการเจรจาต่อรองหรือมีขั้นตอนดาํเนินการท่ีนานกว่า  เช่นเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีมี

ขั้นตอนท่ีนานกวา่ ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถระดมทุนไดส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนไดอ้ยา่งเพียงพอ

และทนัตามระยะเวลาท่ีตอ้งการได ้และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการ

ชาํระคืนหน้ีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อบริษทัในฐานะบริษทัแม่และเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัสามารถระดมทุนในจาํนวนเงินท่ีสูงไดอ้ยา่งรวดเร็วและครบถว้น การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี

จะทาํใหบ้ริษทัมีฐานะการเงินดีข้ึน จากส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนและมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญั นอกจากน้ี การที่ผูซ้ื้อเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั โดยไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอยา่งมี
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นยัสาํคญัในวตัถุประสงคแ์ละแผนการบริหารกิจการของบริษทั ตลอดจนไม่มีนโยบายท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั

ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมี

พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ท่ีช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว เน่ืองจากมีประสบการณ์

และมีความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใชส่ื้อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ อีกทั้งมีความพร้อมดา้นสถานะทางการเงินและมีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของ

บริษทัต่อนกัลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมทั้งช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัใน

อนาคต  

การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีมีผลกระทบและความเส่ียงต่อบริษทั โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจาก

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากเดิมท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 

52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้คิด

เป็นร้อยละ 20.48 ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั

ในคร้ังน้ี จากการคาํนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกาํไร 

เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิมทุน จาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าขาดทุนต่อหุ้นของบริษทัจะลดลงจาก

เดิม ภายใตส้มมติฐานการคาํนวณท่ีใชต้วัเลขผลขาดทุนสุทธิจาํนวนเท่าเดิม อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษทัมีผลขาดทุน

สุทธิเพ่ิมข้ึนจนถึงจาํนวนหน่ึง การเพ่ิมทุนในคร้ังอาจไม่ทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนต่อหุน้ลดลงดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาผล

ขาดทุนของบริษทัมาจากการดาํเนินงานของ ATV ท่ีประสบผลขาดทุนจาํนวนมาก จากการมีรายไดค้่าโฆษณาตํ่ากวา่ท่ีควร

มาก ในขณะที่มีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที่สูง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ในส่วนของการตัดจาํหน่าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ทุนทางการเงินสูงจากภาระเงินกูย้ืมจาํนวนมาก ตลอดจนมีตน้ทุนในการ

ผลิตรายการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวนมากในช่วงตน้ของการเร่ิมดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลั ซ่ึงหากในอนาคต 

ATV ไม่สามารถสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึนได ้ก็อาจมีผลทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนได ้ 

ภายหลงัการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัโดยผูซ้ื้อในคร้ังน้ี ถึงแมจ้ะทาํให้ผูซ้ื้อถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 47.62 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเสียงขา้งมากก็ตาม หากแต่ในการ

ประชุมผูถื้อหุ้นคราวใด มีผูถื้อหุ้นรายอืน่นอกเหนือจากผูซ้ื้อ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ อาจทาํให้ผูซ้ื้อมีสิทธิ

ออกเสียงในการประชุมนั้นมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จนเป็นผลทาํ

ให้ผูซ้ื้อสามารถควบคุมมติต่างๆ ที่ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากไดท้ั้ งหมด ผูถื้อหุ้นรายอื่นจะไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลอาํนาจกบัผูซ้ื้อได ้หรือในกรณีท่ีผูซ้ื้อสามารถมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงหรือเกิน

กว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ผูซ้ื้อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ไดท้ั้ งหมด ซ่ึงรวมถึงบางเร่ืองที่กฎหมาย

กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษทั เขา้ข่ายตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Sharebased Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่ง

ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุน้ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ทาํใหบ้ริษทัอาจมี

ผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนอีกได ้อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหา

เงินทุนจาํนวนมาก โดยเฉพาะเพ่ือชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยูจ่ากการดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัไดอ้ยา่งเพียงพอ

ตามกาํหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั ภายใตข้อ้จาํกดัทางการเงินท่ีบริษทัประสบ
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นยัสาํคญัในวตัถุประสงคแ์ละแผนการบริหารกิจการของบริษทั ตลอดจนไม่มีนโยบายท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั

ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมี

พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ท่ีช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว เน่ืองจากมีประสบการณ์

และมีความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใชส่ื้อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ อีกทั้งมีความพร้อมดา้นสถานะทางการเงินและมีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของ

บริษทัต่อนกัลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมทั้งช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัใน

อนาคต  

การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีมีผลกระทบและความเส่ียงต่อบริษทั โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจาก

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากเดิมที่มีสัดส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 

52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้คิด

เป็นร้อยละ 20.48 ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั

ในคร้ังน้ี จากการคาํนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่วนแบ่งกาํไร 

เน่ืองจากภายหลงัการเพ่ิมทุน จาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าขาดทุนต่อหุน้ของบริษทัจะลดลงจาก

เดิม ภายใตส้มมติฐานการคาํนวณท่ีใชต้วัเลขผลขาดทุนสุทธิจาํนวนเท่าเดิม อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษทัมีผลขาดทุน

สุทธิเพ่ิมข้ึนจนถึงจาํนวนหน่ึง การเพ่ิมทุนในคร้ังอาจไม่ทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนต่อหุน้ลดลงดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาผล

ขาดทุนของบริษทัมาจากการดาํเนินงานของ ATV ท่ีประสบผลขาดทุนจาํนวนมาก จากการมีรายไดค้่าโฆษณาตํ่ากวา่ท่ีควร

มาก ในขณะที่มีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที่สูง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ในส่วนของการตัดจาํหน่าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ทุนทางการเงินสูงจากภาระเงินกูย้ืมจาํนวนมาก ตลอดจนมีตน้ทุนในการ

ผลิตรายการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวนมากในช่วงตน้ของการเร่ิมดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลั ซ่ึงหากในอนาคต 

ATV ไม่สามารถสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมข้ึนได ้ก็อาจมีผลทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนได ้ 

ภายหลงัการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัโดยผูซ้ื้อในคร้ังน้ี ถึงแมจ้ะทาํให้ผูซ้ื้อถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 47.62 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการเพ่ิมทุน) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเสียงขา้งมากก็ตาม หากแต่ในการ

ประชุมผูถื้อหุ้นคราวใด มีผูถื้อหุ้นรายอืน่นอกเหนือจากผูซ้ื้อ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ อาจทาํให้ผูซ้ื้อมีสิทธิ

ออกเสียงในการประชุมนั้นมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จนเป็นผลทาํ

ให้ผูซ้ื้อสามารถควบคุมมติต่างๆ ที่ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากไดท้ั้ งหมด ผูถื้อหุ้นรายอื่นจะไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลอาํนาจกบัผูซ้ื้อได ้หรือในกรณีท่ีผูซ้ื้อสามารถมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงหรือเกิน

กว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ผูซ้ื้อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ไดท้ั้ งหมด ซ่ึงรวมถึงบางเร่ืองที่กฎหมาย

กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษทั เขา้ข่ายตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Sharebased Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่ง

ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุน้ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ทาํใหบ้ริษทัอาจมี

ผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนอีกได ้อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจาํเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหา

เงินทุนจาํนวนมาก โดยเฉพาะเพ่ือชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยูจ่ากการดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัไดอ้ยา่งเพียงพอ

ตามกาํหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั ภายใตข้อ้จาํกดัทางการเงินท่ีบริษทัประสบ
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ผลขาดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัชะลอตวัและภาวะ

อุตสาหกรรมทีวดิีจิทลัท่ีมีการแข่งขนัสูง การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี จึงเป็นประโยชนต์่อ

บริษทัเป็นอยา่งยิง่และมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ 

หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ีท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น     

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ท่ีเท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของการ

วิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เท่ากบั 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน

ไม่ไดเ้ลือกการประเมินราคาหุน้ดว้ยวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี และวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตาม

บญัชี เน่ืองจากวิธีดงักล่าวไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทาํกาํไร ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต อีกทั้ง การประเมินราคาหุ้นของบริษทัตามวิธีท่ี

อา้งอิงการคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในสภาวะการณ์ปัจจุบนัอาจมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผล

ขาดทุนจาํนวนมากอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีในอนาคตอนัใกลจ้ะลดลงไปอีก 

ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงชะลอตวั ประกอบกบับริษทัขาดเงินทุนเพื่อใช้

ในการพฒันาหรือขยายธุรกิจใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึนและมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนได ้ อีกทั้งยงัมีความ

เส่ียงสูงจากการขาดสภาพคล่อง และมีภาระผูกพนัและหน้ีสินจาํนวนมาก นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่ไดเ้ลือกการ

ประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด เน่ืองจากหุ้นของบริษทัมีสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นค่อนขา้งตํ่าและมี

ปริมาณหุ้นท่ีหมุนเวียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนัค่อนขา้งน้อย ราคาตลาดของหุ้นของบริษทัจึงไม่สามารถ

สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ไดดี้เท่าท่ีควร 

นอกจากน้ี เง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ทาํรายการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบับุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขการเขา้ทาํรายการท่ีมีแนวทางเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป หรือ

เป็นเง่ือนไขท่ีเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดค้าํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษทั

เป็นสาํคญั และไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัเสียประโยชนแ์ต่อยา่งใด 

ทีป่รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

ได้แก่ บริษัท วฒันภักด ีจาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัด ีและนายปณต สิริวฒันภกัด ีซ่ึงเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มีความ

สมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ 

และผู้ถือหุ้นควรลงมตอินุมตักิารจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ในคร้ังนี ้

การขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมถือหุ้น (Whitewash) โดยผู ้

ซ้ือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ซ้ื้อไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุน้

ละ 4.25 บาท ซ่ึงจะทาํใหผู้ซ้ื้อถือหุน้ในบริษทั ในสดัส่วนร้อยละ 47.62 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

(ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทั ขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั โดยผูซ้ื้อไม่ประสงคจ์ะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด

ของบริษทั แต่ประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของบริษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น 

(Whitewash) ต่อไป  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อมีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบริษทั เน่ืองจากจะทาํให้บริษทัสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนจาํนวนมากไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว 
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โดยเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี บริษทัจะนาํไปใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ใน

จาํนวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมสถาบันการเงิน และใช้สําหรับเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดแ้ละผลกาํไรเพ่ิมข้ึน

ในอนาคต    

นอกจากน้ี ผูซ้ื้อจะเข้าเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษัท ในลักษณะของการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 

Shareholder)  ท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุนสูง มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายธุรกิจ 

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งผูซ้ื้อยงัเป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีในวงธุรกิจและสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของบริษทัต่อนกั

ลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยที่ผูซ้ื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษทัอย่างมี

นยัสาํคญัภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัจะยงัคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่จะมีฐานะการเงินท่ี

แขง็แกร่งข้ึน มีโอกาสท่ีขยายธุรกิจและมีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตและดีข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของ

บริษทัไดรั้บผลตอบแทนและส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัท่ีดีข้ึนในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ทาํให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง 

(Control Dilution) และราคาหุ้น (Price Dilution) ท่ีลดลง และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากวา่ราคา

ตลาดของหุ้นของบริษทั  เข้าข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based 

Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาก

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ทาํให้บริษทัอาจมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนอีกได ้นอกจากน้ี การท่ีผูซ้ื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทั อยา่งมีนัยสาํคญัหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จะทาํให้ผูซ้ื้อ

สามารถถ่วงดุลการออกเสียงหรือคดัคา้นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Block Vote) ในเร่ืองสาํคญัๆซ่ึงตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได ้รวมทั้งผูซ้ื้อจะเสนอช่ือตวัแทนจาํนวนไม่เกิน 3 

ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบาย แผนการบริหารงานในบริษทั  

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ี 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีเ่หมาะสม ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้

ขา้งตน้ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นว่า การทาํรายการมคีวามสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมคีวาม

ยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการผ่อนผนัการทําคํา

เสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมถือหุ้น (Whitewash) ในคร้ังนี ้

การพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัการเขา้ทาํรายการต่างๆ ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถพิจารณาไดจ้าก

เหตุผลและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบบัน้ี ทั้งน้ี การตดัสินใจสุดทา้ยข้ึนอยูก่บั
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โดยเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อในคร้ังน้ี บริษทัจะนาํไปใชใ้นการชาํระค่าใบอนุญาตงวดท่ี 4 ใน

จาํนวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกู ้นาํไปใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมสถาบันการเงิน และใช้สําหรับเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดแ้ละผลกาํไรเพ่ิมข้ึน

ในอนาคต    

นอกจากน้ี ผูซ้ื้อจะเข้าเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษัท ในลักษณะของการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 

Shareholder)  ท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุนสูง มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลายธุรกิจ 

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัผูบ้ริโภครายยอ่ย และการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งผูซ้ื้อยงัเป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีในวงธุรกิจและสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของบริษทัต่อนกั

ลงทุนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยที่ผูซ้ื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษทัอย่างมี

นยัสาํคญัภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัจะยงัคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่จะมีฐานะการเงินท่ี

แขง็แกร่งข้ึน มีโอกาสท่ีขยายธุรกิจและมีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตและดีข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของ

บริษทัไดรั้บผลตอบแทนและส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัท่ีดีข้ึนในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ทาํให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง 

(Control Dilution) และราคาหุ้น (Price Dilution) ท่ีลดลง และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากวา่ราคา

ตลาดของหุ้นของบริษทั  เข้าข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based 

Payments) ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาก

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ทาํให้บริษทัอาจมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนอีกได ้นอกจากน้ี การท่ีผูซ้ื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทั อยา่งมีนัยสาํคญัหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จะทาํให้ผูซ้ื้อ

สามารถถ่วงดุลการออกเสียงหรือคดัคา้นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Block Vote) ในเร่ืองสาํคญัๆซ่ึงตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได ้รวมทั้งผูซ้ื้อจะเสนอช่ือตวัแทนจาํนวนไม่เกิน 3 

ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบาย แผนการบริหารงานในบริษทั  

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ี 4.25 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีเ่หมาะสม ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้

ขา้งตน้ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นว่า การทาํรายการมคีวามสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมคีวาม

ยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการผ่อนผนัการทําคํา

เสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมตทิีป่ระชุมถือหุ้น (Whitewash) ในคร้ังนี ้

การพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัการเขา้ทาํรายการต่างๆ ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถพิจารณาไดจ้าก

เหตผุลและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบบัน้ี ทั้งน้ี การตดัสินใจสุดทา้ยข้ึนอยูก่บั
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 -  เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 - 

ข้อมูลโดยสรุปของ 

เอกสารแนบ 1 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

1. ประวตัคิวามเป็นมาที่สําคญั 

 บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) (“AMARIN” หรือ “บริษทั”) เร่ิมตน้จากกอง

บรรณาธิการเล็กๆ ท่ีคุณชูเกียรติ อุทกะพนัธ์ุ ไดร้วบรวมสมคัรพรรคพวกและพนกังานจาํนวนเพียงไม่ก่ีคน ร่วมกนัจดัตั้ง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวารสารบา้นและสวน เพือ่เร่ิมผลิตนิตยสาร “บา้นและสวน” ฉบบัแรกออกวางจาํหน่ายในเดือนกนัยายน  

2519 โดยในสมยันั้นยงัตอ้งอาศยัการพิมพจ์ากโรงพิมพภ์ายนอก ซ่ึงในช่วงต่อมาไดมี้การก่อตั้งโรงพิมพข้ึ์นในรูปของ ห้าง

หุน้ส่วนจาํกดัอมรินทร์การพิมพ ์เพ่ือจดัพิมพนิ์ตยสารเอง ขณะเดียวกนัก็รับจา้งงานพิมพอ่ื์นดว้ย ถึงแมจ้ะมีพนกังานจาํนวน

ไม่ก่ีคน แต่ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีส่งผลใหบ้ริษทัขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ในระยะต่อมาบริษทัจึงระดมทุนและแปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชน เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2536 พร้อมกบัเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั 

อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน)” 

ในปีเดียวกนั บริษทัไดข้ยายกิจการดา้นการจดัจาํหน่าย โดยการก่อตั้ง บริษทั อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(“ABOOK”) เพ่ือดูแลการจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพท์ั้งหมด รวมถึงการจดัตั้งร้านคา้ปลีกข้ึน โดยให้ช่ือวา่ “ร้านนายอินทร์” อนั

เป็นช่ือท่ีขอพระราชทานนามมาจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เร่ือง “นายอินทร์ผู ้

ปิดทองหลงัพระ” 

จากปริมาณผูอ่้านท่ีเร่ิมตน้ข้ึนจากคนเพียงไม่ก่ีกลุ่ม กลบัขยายตวัเพ่ิมและมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน บริษทัจึง

เร่ิมผลิตนิตยสารอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้าน โดยมีนิตยสารแนวผูห้ญิงออกตามมา คือ “แพรว” และ “สุด

สปัดาห์” และผลิตนิตยสารอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง จนปัจจุบนับริษทัมีนิตยสารทั้งส้ิน 11 หวั ผลิตหนงัสือเล่มปีละหลายร้อยเล่ม 

รับจา้งพิมพแ์ละขยายออกไปสู่ธุรกิจอ่ืนอีกหลากหลาย 

ในวนัท่ี 11 ตลุาคม 2555 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั (“ATV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือ

หุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจโทรทศัน์ โดย ATV และ AMARIN ไดท้าํสญัญาร่วมดาํเนินการโทรทศันด์าวเทียมช่อง 

“AMARIN active TV” ออกอากาศรายการสาระบนัเทิงท่ีมีความหลากหลาย เพื่อผูรั้บชมทุกเพศและทุกวยั โดยยึดหลกัการ

ผลิตรายการที่มีคุณภาพและถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิ ซ่ึงตามขอ้ตกลงของสัญญา ATV มีหน้าที่เผยแพร่ออกอากาศผ่าน

ช่องสัญญาณบนดาวเทียมในระบบ C Band และ Ku Band โดยไดท้าํการออกอากาศช่องรายการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2555 

ในเดือนตุลาคม 2556 ATV ไดย้ื่นคาํขอรับใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั

ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ  2556 (“ใบอนุญาต”) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดย ATV ไดรั้บแจง้ผ่านคุณสมบติัและเขา้ร่วมประมูลใบอนุญาต ตามท่ี 

กสทช. กาํหนด และในเดือนมกราคม 2557 ATV ไดรั้บแจง้การเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาต หมวดหมู่ทัว่ไป แบบความ

คมชดัสูงดว้ยราคาประมูลทั้งส้ิน 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ส่งผลใหเ้ม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 AMARIN 

และ ATV มีบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาร่วมดาํเนินการดงักล่าวและไดย้ติุการออกอากาศช่องโทรทศัน์ดาวเทียมดงักล่าว
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ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกอากาศในช่องโทรทศัน์ระบบดิจิทลัท่ีประมูลได ้

โดยไดเ้ร่ิมออกอากาศคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 ภายใตช่ื้อช่อง AMARIN TV HD ช่อง 34 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั คาโดคาวะ อมรินทร์ จาํกดั (“KADOKAWA”) ซ่ึงเป็น

บริษทัที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยเป็นบริษทัร่วมที่บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 46.00 ร่วมกบั KADOKAWA Holding 

Asia Limited Bangkok และ BTMU Company Limited ท่ีถือหุน้อยูร้่อยละ 49.00 และ 5.00 ตามลาํดบั เพ่ือประกอบผลิตและ

จาํหน่ายส่ิงพิมพห์นงัสือ Light Novel, การ์ตูน, นิตยสารท่องเท่ียว Walker Magazine, E-Commerce หนงัสือท่ีเป็นรูปเล่ม 

และ E-Book และสินคา้ไลเซนส์, Web Streaming, Sublicensing หนงัสือ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้เสนอต่อท่ี

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ท่ีจะมีในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 419,999,865 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ บริษทั วฒันภกัดี 

จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผูซ้ื้อ”) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 

850,000,000 บาท โดยภายหลงัการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ผูซ้ื้อจะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) รวมทั้งเพื่อขออนุมติั

การผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ื้อ 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้บริษทัซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใน ATV เน่ืองจาก ATV จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,800 ลา้นบาท โดย

การออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เพือ่จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย ATV จะนาํเงินเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ดงันั้น บริษทัจึงไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน 

ATV จาํนวน 5,999,820 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 599,982,000 บาท ทาํใหบ้ริษทัถือหุน้ใน ATV รวม

ทั้งส้ิน 17,999,460 หุน้ เป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ATV   

 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

ดาํเนินการโดย ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ 
ทุนชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จํากัด 

(ATV) 

ธุรกิจโทรทศัน ์ บริษทัยอ่ย 1,200.00 99.99 

บริษทั คาโดคาวะ อมรินทร์ จาํกัด 

(KADOKAWA) 

ผลิตและจาํหน่าย

หนงัสือการ์ตนู 

บริษทัร่วม 30.00 46.00 

บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(ABOOK) 

จาํหน่ายหนงัสือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.00 19.00 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จาํกดั (WPS) 

ระบบมลัติมีเดีย

บริการงานพิมพ ์

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500.00 0.50 

ท่ีมา : หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกอากาศในช่องโทรทศัน์ระบบดิจิทลัท่ีประมูลได ้

โดยไดเ้ร่ิมออกอากาศคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 ภายใตช่ื้อช่อง AMARIN TV HD ช่อง 34 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั คาโดคาวะ อมรินทร์ จาํกดั (“KADOKAWA”) ซ่ึงเป็น

บริษทัที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยเป็นบริษทัร่วมที่บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 46.00 ร่วมกบั KADOKAWA Holding 

Asia Limited Bangkok และ BTMU Company Limited ท่ีถือหุน้อยูร้่อยละ 49.00 และ 5.00 ตามลาํดบั เพ่ือประกอบผลิตและ

จาํหน่ายส่ิงพิมพห์นงัสือ Light Novel, การ์ตูน, นิตยสารท่องเท่ียว Walker Magazine, E-Commerce หนงัสือท่ีเป็นรูปเล่ม 

และ E-Book และสินคา้ไลเซนส์, Web Streaming, Sublicensing หนงัสือ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้เสนอต่อท่ี

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ท่ีจะมีในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 419,999,865 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ บริษทั วฒันภกัดี 

จาํกดั โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผูซ้ื้อ”) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 

850,000,000 บาท โดยภายหลงัการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ผูซ้ื้อจะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) รวมทั้งเพื่อขออนุมติั

การผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ื้อ 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้บริษทัซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใน ATV เน่ืองจาก ATV จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,800 ลา้นบาท โดย

การออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เพือ่จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย ATV จะนาํเงินเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ดงันั้น บริษทัจึงไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน 

ATV จาํนวน 5,999,820 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 599,982,000 บาท ทาํใหบ้ริษทัถือหุน้ใน ATV รวม

ทั้งส้ิน 17,999,460 หุน้ เป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ATV   

 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

ดาํเนินการโดย ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ 
ทุนชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จํากัด 

(ATV) 

ธุรกิจโทรทศัน ์ บริษทัยอ่ย 1,200.00 99.99 

บริษทั คาโดคาวะ อมรินทร์ จาํกัด 

(KADOKAWA) 

ผลิตและจาํหน่าย

หนงัสือการ์ตนู 

บริษทัร่วม 30.00 46.00 

บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(ABOOK) 

จาํหน่ายหนงัสือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.00 19.00 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จาํกดั (WPS) 

ระบบมลัติมีเดีย

บริการงานพิมพ ์

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500.00 0.50 

ท่ีมา : หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

2.1   การประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทัเป็นทั้งโรงพิมพแ์ละสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่  ประกอบดว้ย ธุรกิจ 4 สายงานคือ 

1. รับจ้างพมิพ์งานทัว่ไป (สายงานธุรกจิโรงพมิพ์)  
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ดงัน้ี 

 

 

197



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 

 -  เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 - 

ส่ิงพมิพ์ในรูปนิตยสาร

ดว้ยปณิธานอนัแน่วแน่จนย่างเขา้สู่ปีท่ี 40 นบัตั้งแต่มีการเปิดตวันิตยสารบา้นและสวนในปี 2519 บริษทัยงัคง

มุ่งมัน่สร้างสรรคนิ์ตยสารคุณภาพเร่ือยมาจนเกิดนิตยสารสาํหรับผูห้ญิงอยา่ง “แพรว” และ“สุดสปัดาห์” และไดรั้บการตอบ

รับเป็นอยา่งดี  

 (สายงานนติยสาร)  

ในช่วงปี 2540 บริษทัเร่ิมหนัมาผลิตนิตยสารสาํหรับเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพไดแ้ก่ “ชีวจิต”  และ “Health 

& Cuisine” ต่อมาในปี 2544 บริษทัได้รับลิขสิทธ์ิให้เป็นผูด้าํเนินการจดัพิมพนิ์ตยสาร “National Geographic ฉบับ

ภาษาไทย” ปี 2546 ผลิตนิตยสาร “room” ปี 2547 ผลิตนิตยสาร “WE” ต่อมาในปี 2548 ไดรั้บลิขสิทธ์ิพิมพนิ์ตยสาร “Real 

Parenting” ปี 2550 ไดรั้บลิขสิทธ์ิพิมพนิ์ตยสาร “InStyle” ปี 2551 บริษทัไดผ้ลิตนิตยสาร “Secret” และบริษทัไดผ้ลิต

นิตยสาร “my home”  ข้ึนในปี 2553 และล่าสุดนิตยสาร “lemonade” ในปี 2554   

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีนิตยสารออกจาํหน่ายจาํนวน 11 หวั ทั้งรายปักษแ์ละรายเดือนเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูอ้่านท่ีมีรสนิยมหลากหลาย และกล่าวไดว้า่นิตยสารของบริษทัมียอดขายสูงสุดเม่ือเทียบกบันิตยสาร

ประเภทเดียวกนั และลว้นเป็นนิตยสารชั้นนาํของประเทศทุกฉบบั 

ส่ิงพมิพ์ในรูปหนังสือเล่ม

 สาํนกัพิมพใ์นเครืออมรินทร์ดาํเนินงานจดัพิมพห์นงัสือเล่มมาตั้งแต่ปี 2535 ภายใตแ้นวคิดและการดาํเนินงานท่ีวา่  

“การอ่านคอืรากฐานทีสํ่าคญั”  และยงัคงพฒันา  Content เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างประสบการณ์ใหลู้กคา้อยา่ง

สร้างสรรคใ์นทุกรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีสาํนกัพิมพใ์นเครืออมรินทร์ทั้งหมด 20 สาํนกัพิมพ ์ประกอบดว้ย แพรว

สาํนกัพิมพ,์  สาํนกัพิมพอ์รุณ,  สาํนกัพิมพ ์ Spell,  สาํนกัพิมพ ์ Rose,  สาํนกัพิมพแ์พรวเพ่ือนเด็ก, สาํนกัพิมพ ์Kids ฉลาด, 

สาํนักพิมพอ์มรินทร์คอมมิกส์, สํานักพิมพแ์พรวเยาวชน, สํานักพิมพอ์มรินทร์ธรรมะ, สาํนกัพิมพอ์มรินทร์ CUISINE,  

สาํนกัพิมพอ์มรินทร์สุขภาพ,  สาํนกัพิมพอ์มรินทร์,  สาํนกัพิมพอ์มรินทร์ HOW-TO,  สาํนกัพิมพ ์springbooks,  สาํนกัพิมพ ์

Amarin Travel,  สาํนกัพิมพ ์STEPS,  สาํนกัพิมพ ์Shortcut,  สาํนกัพิมพบ์า้นและสวน, สาํนกัพิมพ ์National  Geographic  

และสาํนกัพิมพนิ์ตยสารแพรว โดยสาํนกัพิมพท์ั้งหมดน้ีจดัพิมพห์นงัสือแยกยอ่ยแบ่งหมวดหมู่ตอบสนองผูอ่้านทุกเพศทุก

วยั ปีละประมาณ 550 ปก ภายใต ้3 กลุ่มหนงัสือหลกั คือ บนัเทิงคดีไทย-เทศ (Fiction) สารคดี (Non - Fiction), หนงัสือ

สาํหรับเดก็และเยาวชน และหนงัสือกลุ่มบา้นและสวน 

 (สายงานหนังสือเล่ม)  

3.

เดิมช่ือสายงานพัฒนาธุรกิจ ได้เร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี 2539 วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิกนิตยสารในเครือของบริษทัและสมาชิกของสงัคมโดยรวม ปัจจุบนัมีธุรกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

สายงานแอก็ทฟีอมรินทร์  

ฝ่ายอมรินทร์นวิมเีดยี  

ดว้ยประสบการณ์พฒันาระบบเวบ็ไซต ์และเน้ือหาออนไลน์ใหก้บัส่ือในเครืออมรินทร์มากวา่ 10 ปี ฝ่ายอมรินทร์

นิวมีเดียไดส้ร้างสรรคเ์น้ือหาในหลากหลายรูปแบบทั้งบทความ ภาพประกอบ อินโฟกราฟิค วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ ท่ีมีความ

แตกต่างจากเน้ือหาในส่ือส่ิงพิมพ ์ผา่นประเดน็และการนาํเสนอท่ีเหมาะกบัผูบ้ริโภคส่ือสมยัใหม่ มีการนาํเทคโนโลยมีาช่วย

ดึงดูดความสนใจผูอ่้าน และตอบสนองความตอ้งการของผูล้งโฆษณาไดด้งัเป้าหมายของฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดียท่ีตั้งไวว้า่ เรา

จะเป็นผู้นาํการสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ทาํให้นอกจากการดูแลส่ือและเน้ือหา

ใหก้บับริษทัในเครืออมรินทร์แลว้ ฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดียยงัประกอบธุรกิจรับพฒันาส่ือ และเน้ือหาในรูปแบบดิจิทลัให้กบั
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สาํนกัพิมพ,์  สาํนกัพิมพอ์รุณ,  สาํนกัพิมพ ์ Spell,  สาํนกัพิมพ ์ Rose,  สาํนกัพิมพแ์พรวเพ่ือนเด็ก, สาํนกัพิมพ ์Kids ฉลาด, 

สาํนักพิมพอ์มรินทร์คอมมิกส์, สํานักพิมพแ์พรวเยาวชน, สํานักพิมพอ์มรินทร์ธรรมะ, สาํนกัพิมพอ์มรินทร์ CUISINE,  

สาํนกัพิมพอ์มรินทร์สุขภาพ,  สาํนกัพิมพอ์มรินทร์,  สาํนกัพิมพอ์มรินทร์ HOW-TO,  สาํนกัพิมพ ์springbooks,  สาํนกัพิมพ ์

Amarin Travel,  สาํนกัพิมพ ์STEPS,  สาํนกัพิมพ ์Shortcut,  สาํนกัพิมพบ์า้นและสวน, สาํนกัพิมพ ์National  Geographic  

และสาํนกัพิมพนิ์ตยสารแพรว โดยสาํนกัพิมพท์ั้งหมดน้ีจดัพิมพห์นงัสือแยกยอ่ยแบ่งหมวดหมู่ตอบสนองผูอ่้านทุกเพศทุก

วยั ปีละประมาณ 550 ปก ภายใต ้3 กลุ่มหนงัสือหลกั คือ บนัเทิงคดีไทย-เทศ (Fiction) สารคดี (Non - Fiction), หนงัสือ

สาํหรับเดก็และเยาวชน และหนงัสือกลุ่มบา้นและสวน 

 (สายงานหนังสือเล่ม)  

3.

เดิมช่ือสายงานพัฒนาธุรกิจ ได้เร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี 2539 วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิกนิตยสารในเครือของบริษทัและสมาชิกของสงัคมโดยรวม ปัจจุบนัมีธุรกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

สายงานแอก็ทฟีอมรินทร์  

ฝ่ายอมรินทร์นวิมเีดยี  

ดว้ยประสบการณ์พฒันาระบบเวบ็ไซต ์และเน้ือหาออนไลน์ใหก้บัส่ือในเครืออมรินทร์มากวา่ 10 ปี ฝ่ายอมรินทร์

นิวมีเดียไดส้ร้างสรรคเ์น้ือหาในหลากหลายรูปแบบทั้งบทความ ภาพประกอบ อินโฟกราฟิค วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ ท่ีมีความ

แตกต่างจากเน้ือหาในส่ือส่ิงพิมพ ์ผา่นประเดน็และการนาํเสนอท่ีเหมาะกบัผูบ้ริโภคส่ือสมยัใหม่ มีการนาํเทคโนโลยมีาช่วย

ดึงดูดความสนใจผูอ่้าน และตอบสนองความตอ้งการของผูล้งโฆษณาไดด้งัเป้าหมายของฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดียท่ีตั้งไวว้า่ เรา

จะเป็นผู้นาํการสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ทาํให้นอกจากการดูแลส่ือและเน้ือหา

ใหก้บับริษทัในเครืออมรินทร์แลว้ ฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดียยงัประกอบธุรกิจรับพฒันาส่ือ และเน้ือหาในรูปแบบดิจิทลัให้กบั
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ลูกคา้องคก์รในหลากหลายกลุ่ม เช่น เวบ็ไซตใ์นเครือ SCG และผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตราชา้ง จดัทาํวิดีโอออนไลน์ใหลู้กคา้

กลุ่มอสงัหาริมทรัพย ์ผูใ้หบ้ริการเทคโนโลย ีผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางค ์สินคา้และบริการ

สาํหรับผูห้ญิง ผลิตภณัฑส์าํหรับเดก็ คุณแม่และครอบครัว เป็นตน้ และในยคุท่ีการส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์เป็นอีกปัจจยั

หลกัในการประชาสมัพนัธ์และโฆษณาสินคา้และบริการ ฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดียก็มีการจดัทาํเน้ือหาในรูปแบบ Short Form 

Content ท่ีเหมาะกบัส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Instagram, Youtube, Twitter พร้อมทั้งดูแล ตอบคาํถามแทนบริษทั

และองคก์รต่างๆ เช่น COTTO  ปูนตราเสือ ผลิตภณัฑส์าํหรับแม่และเด็กในกลุ่มบริษทัไบเออร์ไทย เป็นตน้ นอกจากน้ีฝ่าย

อมรินทร์นิวมีเดียยงัมีการพฒันาและประยกุตเ์ทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาใชก้บับริการของบริษทัในเครืออมรินทร์ ไม่วา่จะเป็น

การเก็บขอ้มูลผูเ้ขา้ชมงานแฟร์ และผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํมาวเิคราะห์ในรูปแบบบ๊ิ กดาตา้ หรือการพฒันาระบบเซคัน่สกรีน

เพ่ือการส่ือสารและโตต้อบขอ้มูล เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของการทาํรายการแบบ Interactive กบัช่องอมรินทร์ ทีวี เอช

ดี ในอนาคต  

ฝ่ายอมรินทร์ครีเอทฟีแอนด์อเีว้นต์  

  บริษทัใหบ้ริการรับจดักิจกรรมส่ือสารการตลาดในรูปแบบอีเวน้ตแ์ละงานแฟร์ใหก้บันิตยสารและหนงัสือในเครือ

ของบริษทั และลูกคา้ภายนอกอยา่งครบวงจร ดว้ยความชาํนาญทาํให้ไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รภายนอกทั้งในส่วน

ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนใหเ้ป็นผูจ้ดังานต่างๆ ทั้งน้ี ในส่วนงานแฟร์ของนิตยสารในเครือของบริษทัในปี 2559 มีทั้งส้ิน 

8 งาน ไดแ้ก่ งานบา้นและสวนแฟร์  Midyear บา้นและสวนแฟร์ 2016 งาน Amarin Baby & Kids Fair คร้ังท่ี 7 และ 8 งาน 

Good Life Fair 2016 (ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ) งาน Good Life Fair 2016 (อิมแพค็) งาน Lemonade Shopping Festa 

และงาน Food Night  Market นอกจากน้ี ยงัมีการจดักิจกรรมทางการตลาดสาํหรับนิตยสารของบริษทั อาทิ สุดสัปดาห์คน

หล่อขอทาํดี   แพรวแชริต้ี และ AMARIN run for love เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจกรรมงานแฟร์และการจดักิจกรรมทางการตลาด

ดงักล่าวไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากทั้งกลุ่มผูอ่้านนิตยสารและประชาชนทัว่ไป  

2.2   การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย (ATV) 

ATV  เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2555 โดยบริษทัถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของ

ทุนชาํระแลว้ ในระหวา่งปี 2556 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ซ้ือซองประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิทลั จาก กสทช. จาํนวน 2 ซอง คือ ช่องรายการหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ (SD) และช่องรายการ

หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง (HD) และเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้การประมูลคลื่น

ความถีเ่พื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ให้เป็นผูช้นะการประมูลในหมวดทัว่ไปประเภทความคมชดัสูง (HD) ATV 

จึงทาํการคืนใบอนุญาตและยติุธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียม เพ่ือมาดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัเตม็ตวั และไดเ้ร่ิมออกอากาศคร้ังแรก

ในเดือนพฤษภาคม 2557 ภายใตช่ื้อช่อง AMARIN TV HD ช่อง 34  

ATV ไดรั้บใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 15 ปี  นบัจากวนัท่ีได ้รับใบอนุญาต ดว้ยราคาประมูลจาํนวน 3,320,000,000 

บาท (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพ่ิม) ซ่ึงต ้องชาํระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กบั กสทช. โดยทยอยจ่ายชาํระเป็นรายปี ภายใน

ระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต นอกจากน้ี ATV ยงัตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์

ใหก้บัสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก เป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

2572 รวมมูลค่า 2,449,680,000 บาท โดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือนๆ ละ 14,160,000 บาท (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพ่ิม) 
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 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็นดงัน้ี 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  

1. รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ 1,717.14 82.21 1,568.28 81.94 1,545.81 77.14 944.17 75.59 

2. รายไดจ้ากธุรกิจท่องเท่ียว ชีวจิต โฮม จดั

อบรมสัมมนา ธุรกิจจดังานแสดง และ

ธุรกิจเวบ็ไซต ์ 78.40 3.75 294.39 15.38 312.69 15.60 119.79 9.59 

3. รายไดจ้ากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน ์ 268.93 12.88 29.68 1.55 110.13 5.50 153.40 12.28 

4. รายไดอ่ื้น 24.16 1.16 21.62 1.13 35.23 1.76 31.73 2.54 

รายได้รวม 2,088.63 100.00 1,913.97 100.00 2,003.86 100.00 1,249.09 100.00 

ท่ีมา : งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2558 และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2559  

 คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นางระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3.  นายชีวพฒัน ์ณ ถลาง กรรมการ 

4.  นางสุภาพ นอ้ยอํ่า กรรมการ 

5.  นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมการ 

6.  นายสมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายเจริญจิตต ์ณ สงขลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8.  นายสมรรถ เรืองณรงค ์ กรรมการอิสระ 

9.  นายอาํพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ไดแ้ก่  นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ หรือ นางระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ 

คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ นางสุภาพ นอ้ยอํ่า, นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง, นาย

โชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

หากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัการผ่อนผนัการ

ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ื้อ และภายหลงัผู ้

ซ้ือไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทัแลว้ ผูซ้ื้อจะส่งผูแ้ทนจาํนวน 3 คน เขา้ร่วมเป็นกรรมการใน บริษทั 

แทนกรรมการเดิมของบริษทัท่ีจะลาออกจากตาํแหน่ง ดงัน้ี 

1. กรรมการ 2 ท่านที่จะลาออกภายหลงัท่ีผูซ้ื้อไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทั ไดแ้ก่ นางสุภาพ น้อยอํ่า 

และ นายสมรรถ เรืองณรงค ์โดยผูซ้ื้อจะเสนอให้แต่งตั้ง นายกาํพล ปุญโสนี และ นายนรรัตน์ ล่ิมนรรัตน์ 

เป็นกรรมการแทนกรรมการเดิมท่ีลาออกจากตาํแหน่งดงักล่าว 
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 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็นดงัน้ี 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  

1. รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ 1,717.14 82.21 1,568.28 81.94 1,545.81 77.14 944.17 75.59 

2. รายไดจ้ากธุรกิจท่องเท่ียว ชีวจิต โฮม จดั

อบรมสัมมนา ธุรกิจจดังานแสดง และ

ธุรกิจเวบ็ไซต ์ 78.40 3.75 294.39 15.38 312.69 15.60 119.79 9.59 

3. รายไดจ้ากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน ์ 268.93 12.88 29.68 1.55 110.13 5.50 153.40 12.28 

4. รายไดอ่ื้น 24.16 1.16 21.62 1.13 35.23 1.76 31.73 2.54 

รายได้รวม 2,088.63 100.00 1,913.97 100.00 2,003.86 100.00 1,249.09 100.00 

ท่ีมา : งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2558 และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2559  

 คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นางระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3.  นายชีวพฒัน ์ณ ถลาง กรรมการ 

4.  นางสุภาพ นอ้ยอํ่า กรรมการ 

5.  นายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมการ 

6.  นายสมชาย ภคภาสนว์วิฒัน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายเจริญจิตต ์ณ สงขลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8.  นายสมรรถ เรืองณรงค ์ กรรมการอิสระ 

9.  นายอาํพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ไดแ้ก่  นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ หรือ นางระริน อุทกะพนัธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ 

คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ นางสุภาพ นอ้ยอํ่า, นายชีวพฒัน์ ณ ถลาง, นาย

โชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

หากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัการผ่อนผนัการ

ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ื้อ และภายหลงัผู ้

ซ้ือไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทัแลว้ ผูซ้ื้อจะส่งผูแ้ทนจาํนวน 3 คน เขา้ร่วมเป็นกรรมการใน บริษทั 

แทนกรรมการเดิมของบริษทัท่ีจะลาออกจากตาํแหน่ง ดงัน้ี 

1. กรรมการ 2 ท่านท่ีจะลาออกภายหลงัท่ีผูซ้ื้อไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทั ไดแ้ก่ นางสุภาพ น้อยอํ่า 

และ นายสมรรถ เรืองณรงค ์โดยผูซ้ื้อจะเสนอให้แต่งตั้ง นายกาํพล ปุญโสนี และ นายนรรัตน์ ล่ิมนรรัตน์ 

เป็นกรรมการแทนกรรมการเดิมท่ีลาออกจากตาํแหน่งดงักล่าว 
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2. กรรมการอีกท่านหน่ึงจะลาออกจากตาํแหน่งภายใน 15 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีการจองซ้ือหุ้นใหม่เสร็จส้ิน 

และผูซ้ื้อจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการภายในวนัดงักล่าวเช่นเดียวกนั 

 ทั้งน้ี โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัของบริษทั ภายหลงัการเขา้ถือหุ้นของผูซ้ื้อในบริษทัจะไม่กระทบต่อ

จาํนวนและตาํแหน่งกรรมการของครอบครัวอุทกะพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และผูบ้ริหารจดัการธุรกิจของบริษทัใน

ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษทัจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกับ

โครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างกรรมการของบริษทัท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภายหลงัการเขา้ถือหุ้นของบริษทัโดยผูซ้ื้อผู้

ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด) บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 220,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 219,999,865 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 219,999,865 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 

1. นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 54,387,052 24.72 

2. นายระพี อุทกะพนัธุ ์ 40,415,672 18.37 

3. นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ 36,671,791 16.67 

4. บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 6,449,473 2.93 

5. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3,473,684 1.58 

6. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,016,414 1.37 

7. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 2,311,011 1.05 

8. น.ส.นิสา นอ้ยอํ่า 2,055,857 0.93 

9. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,389,473 0.63 

10. นางวไิลวรรณ อรุณยะเดช 1,250,000 0.57 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 151,420,427  68.83  

11. ผูถื้อหุน้อื่น 68,579,438  31.17  

 รวม 219,999,865 100.00 

 ทั้งน้ี หากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน และอนุมติัการทาํ Whitewash โดยผูซ้ื้อ และภายหลงัผูซ้ื้อไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทัแลว้ โครงสร้างการ

ถือหุ้นท่ีคาดวา่จะเป็นของบริษทัจะเป็นดงัน้ี (โดยมีสมมติฐานวา่การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 13 

ธนัวาคม 2559 ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ) 

 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นภายหลงัการเพ่ิมทุน 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 

1. บริษทั วฒันภกัดี จาํกดั  200,000,000 47.62 

2. นางระริน อุทกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 54,387,052 12.95 

3. นายระพี อุทกะพนัธุ ์ 40,415,672 9.62 
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 รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 

4. นางเมตตา อุทกะพนัธ์ุ 36,671,791 8.73 

5. บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 6,449,473 1.54 

6. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3,473,684 0.83 

7. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,016,414 0.72 

8. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 2,311,011 0.55 

9. น.ส.นิสา นอ้ยอํ่า 2,055,857 0.49 

10. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,389,473 0.33 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 350,170,427 83.37 

11. ผูถื้อหุน้อื่น 69,829,438 16.63 

 รวม 419,999,865 100.00 

 สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปี 2556 - 2558  และงวด 9 

เดือนแรกของปี 2559 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  

30 กนัยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/ ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

สินทรัพย์                 

สินทรัพย์หมุนเวยีน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 374.57  14.83  215.09  4.00  209.67  4.11  291.03 5.91 

เงินลงทุนชัว่คราว 170.00  6.73  50.00  0.93  -  -  - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 465.42  18.43  470.46  8.76  477.24  9.36  401.63 8.16 

สินคา้คงเหลือ 281.27  11.14  302.27  5.63  284.78  5.58  263.74 5.36 

เงินประกนัการประมูล 189.00  7.48  -  -  -  -  - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13.90  0.55  103.31  1.92  101.87  2.00  147.99 3.01 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,494.16  59.16  1,141.13  21.24  1,073.56  21.05  1,104.39 22.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

        เงินลงทุนระยะยาว 10.00  0.40  10.14  0.19  10.08  0.20  10.04 0.20 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - 13.80 0.28 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4.40  0.17  4.40  0.08  4.40  0.09  4.40 0.09 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 863.07  34.17  1,007.33  18.75  903.52  17.72  826.23 16.79 

ท่ีดินรอการพฒันา 77.41  3.06  77.41  1.44  77.41  1.52  77.41 1.57 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19.42  0.77  2,982.48  55.52  2,785.20  54.61  2,635.24 53.56 

ลิขสิทธ์ิหนงัสือ 29.93  1.18  25.96  0.48  32.38  0.63  30.91 0.63 
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 รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นท้ังหมด 

4. นางเมตตา อุทกะพนัธุ์ 36,671,791 8.73 

5. บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 6,449,473 1.54 

6. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3,473,684 0.83 

7. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,016,414 0.72 

8. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 2,311,011 0.55 

9. น.ส.นิสา นอ้ยอํ่า 2,055,857 0.49 

10. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,389,473 0.33 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 350,170,427 83.37 

11. ผูถื้อหุน้อื่น 69,829,438 16.63 

 รวม 419,999,865 100.00 

 สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปี 2556 - 2558  และงวด 9 

เดือนแรกของปี 2559 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  

30 กนัยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/ ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

สินทรัพย์                 

สินทรัพย์หมุนเวยีน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 374.57  14.83  215.09  4.00  209.67  4.11  291.03 5.91 

เงินลงทุนชัว่คราว 170.00  6.73  50.00  0.93  -  -  - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 465.42  18.43  470.46  8.76  477.24  9.36  401.63 8.16 

สินคา้คงเหลือ 281.27  11.14  302.27  5.63  284.78  5.58  263.74 5.36 

เงินประกนัการประมูล 189.00  7.48  -  -  -  -  - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13.90  0.55  103.31  1.92  101.87  2.00  147.99 3.01 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,494.16  59.16  1,141.13  21.24  1,073.56  21.05  1,104.39 22.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

        เงินลงทุนระยะยาว 10.00  0.40  10.14  0.19  10.08  0.20  10.04 0.20 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - 13.80 0.28 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4.40  0.17  4.40  0.08  4.40  0.09  4.40 0.09 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 863.07  34.17  1,007.33  18.75  903.52  17.72  826.23 16.79 

ท่ีดินรอการพฒันา 77.41  3.06  77.41  1.44  77.41  1.52  77.41 1.57 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19.42  0.77  2,982.48  55.52  2,785.20  54.61  2,635.24 53.56 

ลิขสิทธ์ิหนงัสือ 29.93  1.18  25.96  0.48  32.38  0.63  30.91 0.63 

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 

 -  เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 - 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  

30 กนัยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/ ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 26.59  1.05  117.44  2.19  208.45  4.09  213.96 4.35 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.85  0.03  5.41  0.10  5.13  0.10  4.24 0.09 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,031.67  40.84  4,230.57  78.76  4,026.57  78.95  3,816.23 77.56 

รวมสินทรัพย์  2,525.83  100.00  5,371.70  100.00  5,100.13  100.00  4,920.62 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

        หนี้สินหมุนเวียน 

        เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  -  150.00  2.79  450.00  8.82  550.00 11.18 

ตัว๋แลกเงิน -  -  -  -  99.50  1.95  198.64 4.04 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 185.17  7.33  204.34  3.80  184.38  3.62  309.63 6.29 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 121.27  4.80  128.59  2.39  128.82  2.53  132.39 2.69 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  -  -  -  -  207.00 4.21 

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  -  -  -  -  100.00 2.03 

ส่วนของหน้ีสินภายใตสั้ญญาใหด้าํเนินการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิทลัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี -  -  610.79  11.37  476.13  9.34  458.70 9.32 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2.81  0.11  2.63  0.05  4.09  0.08  2.42 0.05 

ภาษีเงินไดบุ้คคลคา้งจ่าย 30.88  1.22  38.78  0.72  31.71  0.62  - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27.75  1.10  28.89  0.54  33.16  0.65  19.84 0.40 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 367.88  14.56  1,164.02  21.67  1,407.79  27.60  1,978.62 40.21 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

        เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  470.00  8.75  980.00  19.22  1,148.00 23.33 

หุน้กู ้ -  -  100.00  1.86  100.00  1.96  100.00 2.03 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิทลั -  -  1,563.03  29.10  1,096.30  21.50  635.78 12.92 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 5.65  0.22  4.21  0.08  2.53  0.05  3.19 0.06 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.04  0.00  -  -  -  -  - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93.57  3.70  104.69  1.95  118.91  2.33  129.36 2.63 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  0.75  0.01  -  -  - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 99.26  3.93  2,242.68  41.75  2,297.74  45.05  2,016.33 40.98 

รวมหนี้สิน 467.14  18.49  3,406.70  63.42  3,705.53  72.66  3,994.95 81.19 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

        ทุนจดทะเบียน 200.00    220.00    220.00    220.00 
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รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 

 -  เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 - 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  

30 กนัยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/ ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ - หุน้สามญั  200.00  7.92  220.00  4.10  220.00  4.31  220.00 4.47 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 270.00  10.69  270.00  5.03  270.00  5.29  270.00 5.49 

กาํไรสะสม             

      จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25.00  0.99  25.00  0.47  25.00  0.49  25.00 0.51 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,563.69  61.91  1,450.00  26.99  879.60  17.25  410.67 8.35 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,058.69  81.51  1,965.00  36.58  1,394.60  27.34  925.67 18.81 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,525.83  100.00  5,371.70  100.00  5,100.13  100.00  4,920.62 100.00 

หมายเหตุ

 

 : 1/ตวัเลขงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ อา้งอิงจากตวัเลขปรับปรุงใหม่ตามท่ีผูส้อบบญัชี

แสดงเปรียบเทียบไวก้บังบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 9 เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,064.47  100.00  1,892.35  100.00  1,968.63  100.00  1,217.36 100.00 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,404.47) (68.03) (1,624.41) (85.84) (1,953.06) (99.21) (1,316.08) (108.11) 

กาํไรขั้นต้น 660.00  31.97  267.94  14.16  15.57  0.79  (98.72) (8.11) 

รายไดอ่ื้น 24.16  1.17  21.62  1.14  35.23  1.79  31.73 2.61 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 684.16  33.14  289.56  15.30  50.80  2.58  (66.99) (5.50) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (51.87) (2.51) (45.61) (2.41) (56.07) (2.85) (35.60) (2.92) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (247.40) (11.98) (286.90) (15.16) (322.25) (16.37) (231.73) (19.04) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (26.94) (1.30) (28.26) (1.49) (30.34) (1.54) (25.34) (2.08) 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.69) (0.03) (41.59) (2.20) (87.72) (4.46) (97.84) (8.04) 

รวมค่าใช้จ่าย (326.90) (15.83) (402.36) (21.26) (496.38) (25.21) (390.51) (32.08) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 357.26  17.31  (112.80) (5.96) (445.58) (22.63) (457.50) (37.58) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (72.19) (3.50) 23.10  1.22  28.44  1.44  (11.43) (0.94) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 285.07  13.81  (89.70) (4.74) (417.14) (21.19) (468.93) (38.52) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

        รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

        ผลกาํไรจากการประมาณการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้ -   (1.76)   0.74    - 

 กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด -   (1.76)   0.74    - 

 กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 285.07    (91.46)   (416.40)   (468.93) 
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รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 

 -  เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 - 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  

30 กนัยายน 2559 ปี 2556 ปี 2557 1/ ปี 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ - หุน้สามญั  200.00  7.92  220.00  4.10  220.00  4.31  220.00 4.47 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 270.00  10.69  270.00  5.03  270.00  5.29  270.00 5.49 

กาํไรสะสม             

      จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25.00  0.99  25.00  0.47  25.00  0.49  25.00 0.51 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,563.69  61.91  1,450.00  26.99  879.60  17.25  410.67 8.35 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,058.69  81.51  1,965.00  36.58  1,394.60  27.34  925.67 18.81 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,525.83  100.00  5,371.70  100.00  5,100.13  100.00  4,920.62 100.00 

หมายเหตุ

 

 : 1/ตวัเลขงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ อา้งอิงจากตวัเลขปรับปรุงใหม่ตามท่ีผูส้อบบญัชี

แสดงเปรียบเทียบไวก้บังบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 9 เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,064.47  100.00  1,892.35  100.00  1,968.63  100.00  1,217.36 100.00 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,404.47) (68.03) (1,624.41) (85.84) (1,953.06) (99.21) (1,316.08) (108.11) 

กาํไรขั้นต้น 660.00  31.97  267.94  14.16  15.57  0.79  (98.72) (8.11) 

รายไดอ่ื้น 24.16  1.17  21.62  1.14  35.23  1.79  31.73 2.61 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 684.16  33.14  289.56  15.30  50.80  2.58  (66.99) (5.50) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (51.87) (2.51) (45.61) (2.41) (56.07) (2.85) (35.60) (2.92) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (247.40) (11.98) (286.90) (15.16) (322.25) (16.37) (231.73) (19.04) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (26.94) (1.30) (28.26) (1.49) (30.34) (1.54) (25.34) (2.08) 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.69) (0.03) (41.59) (2.20) (87.72) (4.46) (97.84) (8.04) 

รวมค่าใช้จ่าย (326.90) (15.83) (402.36) (21.26) (496.38) (25.21) (390.51) (32.08) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 357.26  17.31  (112.80) (5.96) (445.58) (22.63) (457.50) (37.58) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (72.19) (3.50) 23.10  1.22  28.44  1.44  (11.43) (0.94) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 285.07  13.81  (89.70) (4.74) (417.14) (21.19) (468.93) (38.52) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

        รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

        ผลกาํไรจากการประมาณการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้ -   (1.76)   0.74    - 

 กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด -   (1.76)   0.74    - 

 กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 285.07    (91.46)   (416.40)   (468.93) 

 

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 

 -  เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 - 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 9 เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 1.43    (0.43)   (1.89)   (2.13) 

 จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 200.00    212.82    220.00    220.00  

 
กระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 467.22 57.61 (31.57) 43.39 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 57.68 (893.26) (672.69) (58.05) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (242.88) 676.17 698.84 96.02 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  282.02 (159.48) (5.42) 81.36 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 92.55 374.57 215.09 209.67 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 374.57 215.09 209.67 291.03 

หมายเหตุ

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสาํคัญ 

 :  งบการเงินปี 2556 - 2558 ผา่นการตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 บริษทั สอบ

บญัชีธรรมนิติ จาํกดั และขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ผ่านการสอบทานโดยนายพจน์ อศัว

สันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  4.06   0.98   0.76  0.56 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  2.75   0.63   0.49  0.35 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  1.24   0.08   (0.02) 0.03 1/ 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  4.03   4.04   4.15  3.69 1/ 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  89.25   89.02   86.65  97.46 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)  5.08   5.57   6.65  6.40 1/ 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  70.81   64.66   54.10  56.27 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า)  7.81   8.34   10.05  7.10 1/ 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั)  46.10   43.16   35.83  50.67 

วงจรเงินสด (วนั)  113.96   110.52   104.93  103.05 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability Ratio)  

    

 อตัรากาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (ร้อยละ)   31.97   14.16   0.79  (8.11) 

 อตัรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (ร้อยละ)   17.34   (3.76)  (18.18) (29.54) 

 อตัรากาํไรอ่ืน (ร้อยละ)   1.16   1.13   1.76  2.54 
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (ร้อยละ)  130.53   (80.90)  8.82  (12.06) 

 อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ)   13.65   (4.78)  (20.78) (37.54) 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ)   14.00   (4.55)  (24.79) (53.89)1/ 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(Efficiency Ratio)  

    

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ)   11.37   (2.32)  (7.95) (12.48) 1/ 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ)   48.30   5.07   (27.81) (72.29) 1/ 

 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า)   0.83   0.48   0.38  0.33 1/ 

 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)  

    

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   0.23   1.73   2.66  4.32 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า)  829.14   105.06   21.67  N/A 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า)  0.79   0.04   (0.03)  (0.06) 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  0.08   (1.68)  -     -    

หมายเหตุ

 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมในปี 2556 – 

2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

 :  1/ ปรับการคาํนวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ 

รายได้ 

ผลการดาํเนินงานปี 2556 - 2558 

บริษทัมีรายได้รวมในปี 2556 - 2558 จาํนวน 2,088.63 ลา้นบาท 1,913.97 ลา้นบาท และ 2,003.86 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั รายไดส่้วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายและบริการโดยในปี 2556 - 2558 มีจาํนวน 2,064.47 ลา้นบาท 1,892.35 

ลา้นบาท และ 1,968.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ร้อยละ 98.87 และร้อยละ 98.24 ของรายไดร้วมในปี 2556 - 2558 

ตามลาํดบั  

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 1,913.97 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 174.66 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.36 

จากปี 2556 ท่ีมีจาํนวน 2,088.63 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ โดยในปี 

2557 มีรายไดจ้าํนวน 29.68 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 239.25 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 88.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 

268.93 ลา้นบาท เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ล่ืน

ความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง (HD) 

บริษัท จึงได้ยุ ติการดํา เ นินธุรกิจโทรทัศน์ดาวเ ทียมเ พื ่อมาดํา เ นินธุรกิจทีวี ดิ จิทัลหลังจากได้รับใบอนุญาต 

โดยเร่ิมออกอากาศคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นตน้มา ประกอบกบัรายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือในปี 

2557 มีจาํนวน 1,568.28 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 148.86 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.67 เมื่อเทียบกบั-ปีก่อนท่ีมีจาํนวน 

1,717.14 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกและในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับปัญหาทางการเมือง

ภายในประเทศ ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจจดังานแสดงในปี 2557 มีจาํนวน 294.39 ลา้นบาท 
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (ร้อยละ)  130.53   (80.90)  8.82  (12.06) 

 อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ)   13.65   (4.78)  (20.78) (37.54) 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ)   14.00   (4.55)  (24.79) (53.89)1/ 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(Efficiency Ratio)  

    

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ)   11.37   (2.32)  (7.95) (12.48) 1/ 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ)   48.30   5.07   (27.81) (72.29) 1/ 

 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า)   0.83   0.48   0.38  0.33 1/ 

 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)  

    

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   0.23   1.73   2.66  4.32 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า)  829.14   105.06   21.67  N/A 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า)  0.79   0.04   (0.03)  (0.06) 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  0.08   (1.68)  -     -    

หมายเหตุ

 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมในปี 2556 – 

2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

 :  1/ ปรับการคาํนวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ 

รายได้ 

ผลการดาํเนินงานปี 2556 - 2558 

บริษทัมีรายได้รวมในปี 2556 - 2558 จาํนวน 2,088.63 ลา้นบาท 1,913.97 ลา้นบาท และ 2,003.86 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั รายไดส่้วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายและบริการโดยในปี 2556 - 2558 มีจาํนวน 2,064.47 ลา้นบาท 1,892.35 

ลา้นบาท และ 1,968.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ร้อยละ 98.87 และร้อยละ 98.24 ของรายไดร้วมในปี 2556 - 2558 

ตามลาํดบั  

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 1,913.97 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 174.66 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.36 

จากปี 2556 ท่ีมีจาํนวน 2,088.63 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ โดยในปี 

2557 มีรายไดจ้าํนวน 29.68 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 239.25 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 88.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 

268.93 ลา้นบาท เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ล่ืน

ความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง (HD) 

บริษัท จึงได้ยุ ติการดํา เ นินธุรกิจโทรทัศน์ดาวเ ทียมเ พื ่อมาดํา เ นินธุรกิจทีวี ดิ จิทัลหลังจากได้รับใบอนุญาต 

โดยเร่ิมออกอากาศคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นตน้มา ประกอบกบัรายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือในปี 

2557 มีจาํนวน 1,568.28 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 148.86 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.67 เมื่อเทียบกบั-ปีก่อนท่ีมีจาํนวน 

1,717.14 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกและในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับปัญหาทางการเมือง

ภายในประเทศ ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจจดังานแสดงในปี 2557 มีจาํนวน 294.39 ลา้นบาท 
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เพ่ิมข้ึนจาํนวน 215.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 275.50 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 78.40 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัไดเ้พ่ิมการจดังานแฟร์ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูป้ระกอบการและผูเ้ขา้ร่วมชมงานเป็นอยา่งดี 

ในปี 2558 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 2,003.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีมีจาํนวน 1,913.97 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 89.89 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.70 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากธุรกิจผลิตรายการ

โทรทศัน์ โดยในปี 2558 มีรายไดจ้าํนวน 110.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 80.45 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 271.06 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 29.68 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากธุรกิจจดังานแสดงโดยในปี 2558 มีรายไดจ้าํนวน 

312.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 18.30 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.22 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 294.39 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการจดักิจกรรมใหก้บับุคคลและหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นองคก์รรายใหญ่หลายราย โดยธุรกิจ

น้ีมีแนวโนม้การเติบโตเป็นท่ีน่าพอใจ 

 ต้นทุนขายและบริการ 

บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการในปี 2556 - 2558 จาํนวน 1,404.47 ลา้นบาท 1,624.41 ลา้นบาท และ 1,953.06 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้จาํนวน 660.00 ลา้นบาท 267.94 ลา้นบาท และ 15.57 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 

31.97 ร้อยละ 14.16 และร้อยละ 0.79 ในปี 2556 - 2558 ตามลาํดบั ตน้ทุนขายและบริการในปี 2557 - 2558 เพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายการดาํเนินธุรกิจทีวดิีจิทลัของบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2556 - 2558 จาํนวน 326.90 ลา้นบาท 402.36 ลา้นบาท และ 496.38 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 75.46 ลา้นบาท และ 94.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.08 และร้อยละ 23.37 ในปี 2557 - 2558 

ตามลาํดบั สาเหตหุลกัเกิดจากค่าใชจ่้ายในส่วนของการดาํเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทลัและดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2556 

บริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี สาํหรับปี 2558 สภาวิชาชีพบญัชีไดมี้การตีความการกาํหนดราคาทุนข้ึนมาใหม่ เป็นเหตุให้

บริษทัยอ่ยตอ้งปรับปรุงการบนัทึกรายการตน้ทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัให้เท่ากบัราคาเทียบเท่า

เงินสดโดยวิธีคิดลดและบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเทียบเท่าเงินสดกบัจาํนวนเงินทั้งหมดที่ตอ้งจ่ายชาํระเป็นตน้ทุนทาง

การเงิน จึงส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารโดยรวมเพ่ิมข้ึน 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษทัมีกาํไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2556 - 2558 จาํนวน 285.07 ลา้นบาท (89.70) ลา้นบาท และ (417.14) ลา้นบาท 

ตามลาํดบั บริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีลดลงและเร่ิมมีผลขาดทุนตั้งแต่ปี 2557 จาํนวน 89.70 ลา้นบาท และในปี 2558 มีผล

ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 327.44 ลา้นบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 365.04 ธุรกิจทีวีดิจิทลัที่มีผลการดาํเนินงาน

ขาดทุนสุทธิจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นผลที่เกิดข้ึนช่วงแรกของการดาํเนินธุรกิจใหม่ รวมทั้งบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจและปัญหาการเมืองภายในประเทศท่ีส่งผลต่อเน่ืองมาจากปี 2556 ประกอบกบัธุรกิจทีวีดิจิทลัมีผลการดาํเนินงาน

ขาดทุนสุทธิจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนช่วงแรกของการดาํเนินธุรกิจใหม่ ทาํให้ผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั

ประสบภาวะขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 

บริษทัมีรายไดร้วมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จาํนวน 1,249.09 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 75.56 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 5.70 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 1,324.65 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ

ผลการดาํเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 
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ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 โดยบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของธุรกิจทีวดิีจิทลั ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย โดยรายได้

ของธุรกิจทีวดิีจิทลัมีการขยายตวัร้อยละ 149.22 จากระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จาํนวน 1,316.08 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 70.53 ลา้น

บาท หรือลดลงร้อยละ 5.09 เมือ่เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 1,386.61 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบริหารในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จาํนวน 390.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 27.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

7.71 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีจาํนวน 362.55 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของดอกเบ้ียจ่ายและ

ค่าใชจ่้ายในธุรกิจทีวดิีจิทลั 

บริษทัมีขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จาํนวน 468.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 89.93 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 379.00 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจาก

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตวัลงและการขาดทุนของธุรกิจทีวดิีจดตอล เน่ืองจากเป็นช่วงแรกของการลงทุน  

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จาํนวน 2,525.83 ลา้นบาท 5,371.70 ลา้นบาท และ 

5,100.13 ลา้นบาท สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน 2,845.87 ลา้นบาท และ (271.57) ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อย

ละ 112.67 และร้อยละ (5.06) ณ ส้ินปี 2557 - 2558 ตามลาํดบั สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2556 

จาํนวน 2,845.87 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 2,963.06 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 

2557 บริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ล่ืนความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัจึงมี

การบนัทึกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทลัหลงัการตดัเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีนั้น สําหรับ ณ ส้ินปี 2558 สินทรัพยร์วม

ลดลงเมื่อเทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 จาํนวน 271.57 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 

197.28 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี ประกอบกบัเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2558 สภาวิชาชีพบญัชีไดมี้การ

ตีความการกาํหนดราคาทุนข้ึนมาใหม่ เป็นเหตุให้บริษทัย่อยตอ้งปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายการต้นทุนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัใหเ้ท่ากบัราคาเทียบเท่าเงินสดโดยวธีิคิดลด ส่งผลให้มูลค่าตน้ทุนค่าใบอนุญาตลดลง 

โดยบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเทียบเท่าเงินสดกบัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายชาํระเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

ฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2556 - 2558 

บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 จาํนวน 467.14 ลา้นบาท 3,406.70 ลา้นบาท และ 3,705.53 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 2,939.56 ลา้นบาท และ 298.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 629.27 และร้อยละ 8.77 ณ ส้ินปี 

2557 - 2558 ตามลาํดบั หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาํนวนมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2556 สาเหตุหลกัเกิดจากการ

เพ่ิมข้ึนของหน้ีสินในการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั โดยหน้ีสินภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,173.82 ลา้นบาท และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 620.00 ลา้นบาท และหน้ีสินจากการออก

หุ้นกูเ้พ่ิมข้ึนจาํนวน 100.00 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใช้

คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั จึงมีการกูย้ืมเงินมาเพื่อจ่ายชาํระค่าใบอนุญาต สาํหรับ ณ ส้ินปี 2558 

หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 298.83 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 สาเหตุหลกัเกิดจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 810.00 ลา้นบาท ในขณะท่ีหน้ีสินภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการโทรทศันใ์นระบบดิจิทลัเพ่ิมข้ึนจาํนวน 

601.39 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการกูย้มืเงินเพ่ิมเติมเพ่ือจ่ายชาํระค่างวดใบอนุญาตท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 - 2558 จาํนวน 2,058.69 ลา้นบาท 1,965.00 ลา้นบาท 

และ 1,394.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัลดลงอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัมีผลขาดทุน
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ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 โดยบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของธุรกิจทีวดิีจิทลั ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย โดยรายได้

ของธุรกิจทีวดิีจิทลัมีการขยายตวัร้อยละ 149.22 จากระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จาํนวน 1,316.08 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 70.53 ลา้น

บาท หรือลดลงร้อยละ 5.09 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 1,386.61 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบริหารในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จาํนวน 390.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 27.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

7.71 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีจาํนวน 362.55 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของดอกเบ้ียจ่ายและ

ค่าใชจ่้ายในธุรกิจทีวดิีจิทลั 

บริษทัมีขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จาํนวน 468.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 89.93 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 379.00 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจาก

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตวัลงและการขาดทุนของธุรกิจทีวดิีจดตอล เน่ืองจากเป็นช่วงแรกของการลงทุน  

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จาํนวน 2,525.83 ลา้นบาท 5,371.70 ลา้นบาท และ 

5,100.13 ลา้นบาท สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน 2,845.87 ลา้นบาท และ (271.57) ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อย

ละ 112.67 และร้อยละ (5.06) ณ ส้ินปี 2557 - 2558 ตามลาํดบั สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2556 

จาํนวน 2,845.87 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 2,963.06 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 

2557 บริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ล่ืนความถี่เพือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัจึงมี

การบนัทึกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทลัหลงัการตดัเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีนั้น สําหรับ ณ ส้ินปี 2558 สินทรัพยร์วม

ลดลงเมื่อเทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 จาํนวน 271.57 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 

197.28 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี ประกอบกบัเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2558 สภาวิชาชีพบญัชีไดมี้การ

ตีความการกาํหนดราคาทุนข้ึนมาใหม่ เป็นเหตุให้บริษทัย่อยตอ้งปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายการต้นทุนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัใหเ้ท่ากบัราคาเทียบเท่าเงินสดโดยวธีิคิดลด ส่งผลให้มูลค่าตน้ทุนค่าใบอนุญาตลดลง 

โดยบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเทียบเท่าเงินสดกบัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายชาํระเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

ฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2556 - 2558 

บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 จาํนวน 467.14 ลา้นบาท 3,406.70 ลา้นบาท และ 3,705.53 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 2,939.56 ลา้นบาท และ 298.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 629.27 และร้อยละ 8.77 ณ ส้ินปี 

2557 - 2558 ตามลาํดบั หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาํนวนมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2556 สาเหตุหลกัเกิดจากการ

เพ่ิมข้ึนของหน้ีสินในการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั โดยหน้ีสินภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,173.82 ลา้นบาท และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 620.00 ลา้นบาท และหน้ีสินจากการออก

หุ้นกูเ้พ่ิมข้ึนจาํนวน 100.00 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัยอ่ยเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใช้

คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั จึงมีการกูย้ืมเงินมาเพื่อจ่ายชาํระค่าใบอนุญาต สาํหรับ ณ ส้ินปี 2558 

หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 298.83 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 สาเหตุหลกัเกิดจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 810.00 ลา้นบาท ในขณะท่ีหน้ีสินภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการโทรทศันใ์นระบบดิจิทลัเพ่ิมข้ึนจาํนวน 

601.39 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการกูย้มืเงินเพ่ิมเติมเพ่ือจ่ายชาํระค่างวดใบอนุญาตท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 - 2558 จาํนวน 2,058.69 ลา้นบาท 1,965.00 ลา้นบาท 

และ 1,394.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัลดลงอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัมีผลขาดทุน
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สุทธิในแต่ละปี เน่ืองจากเป็นช่วงแรกของการดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและออก

หุ้นสามญัจาํนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัไดมี้การจ่ายหุ้นปัน

ผลรวมทั้งส้ิน 19,999,865 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เพิ่มข้ึนจาก 200,000,000 หุน้ ณ ส้ินปี 2556 

เป็น 219,999,865 หุน้ ณ ส้ินปี 2557 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 4,920.62 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2558 จาํนวน 

179.51 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.52 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 149.96 ลา้นบาท จาก

การตดัจาํหน่ายค่าใบอนุญาตธุรกิจทีวดิีจิทลั การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 77.29 ลา้นบาท จากการตดัค่า

เส่ือมราคาในระหวา่งงวด   

ฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 3,994.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2558 จาํนวน 

289.42 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.81 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 475.00 

ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 100.00 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการลดลงของหน้ีสิน

ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัจาํนวน 477.95 ลา้นบาท จากการกูย้มืเงินมาเพ่ือจ่ายชาํระค่างวด

ใบอนุญาตท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 925.67 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2558 จาํนวน 

468.93 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 33.62 สาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559  

3. ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2558 มีแนวโนม้เติบโตขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 3 มีการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

ในประเทศจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐและการใชจ่้ายภาคครัวเรือน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

การท่องเท่ียวท่ีมีสัญญาณท่ีดี แต่ก็ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหน้ีครัวเรือนและค่าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีปัจจยั

ภายนอกไดแ้ก่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจต่างๆ ทาํใหภ้าพรวมของธุรกิจมีการเติบโตอยา่ง

ค่อยเป็นค่อยไป ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยน่าจะมีทิศทางท่ีดีข้ึน จากการสนบัสนุนของภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อเน่ืองและ

ในส่วนของบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทิศทางของ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมไดแ้ก่ อุตสาหกรรมส่ือ

โฆษณา อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพ ์อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์และอุตสาหกรรมทีวดิีจิทลั ดงัน้ี 

3.1  ภาวะอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา 

อุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในปี 2558 มีมูลค่าราว 103,000 ลา้นบาท อตัราการเติบโตที่ชะลอตวัเป็นผลมาจาก

เศรษฐกิจในประเทศ กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการปรับลดการใชง้บโฆษณาลง การขยายตวัของ

ส่ือดิจิทลัทาํใหมี้การกระจายตวัของงบโฆษณาไปยงัส่ือต่างๆ มากข้ึน ส่ือดิจิทลัท่ีมีบทบาทเพ่ิมข้ึนและเติบโตอยา่งรวดเร็ว

ทาํให้แนวโนม้อุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในปี 2559 ยงัคงเติบโต โดยส่ือหลกัท่ีจะผลกัดนัให้อุตสาหกรรมโฆษณาขยายตวั

ไดแ้ก่ ส่ือป้ายโฆษณา ส่ือทีวดิีจิทลั และส่ืออินเทอร์เน็ต  

จากผลสาํรวจของบริษทั นีลเส็น ประเทศไทย จาํกดั รายงานการใชง้บโฆษณาผา่นส่ือล่าสุดช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2559 มีมูลค่า 86,526 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.38 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 91,448 ลา้นบาท โดยกลุ่ม

ส่ือท่ีอยูใ่นภาวะติดลบ ประกอบดว้ย ทีวอีนาลอ็ก ซ่ึงในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 38,951 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
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10.46 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 43,499 ลา้นบาท เคเบิลและทีวดีาวเทียม มีมูลค่า 2,855 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 37.16 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 4,543 ลา้นบาท หนงัสือพิมพ ์มีมูลค่า 7,431 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 17.41 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 8,997 ลา้นบาท และนิตยสาร มีมูลค่า 2,255 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 29.20 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,185 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีส่ือท่ีมีการเติบโต คือ ทีวดิีจิทลั ซ่ึงในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 16,677 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 5.63 เมือ่เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 15,788 ลา้นบาท วิทย ุมีมูลค่า 4,142 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.87 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 4,066 ลา้นบาท โรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 4,231 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.04 

เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,615 ลา้นบาท ป้ายโฆษณา มีมูลค่า 4,190 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.17 

เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,123 ลา้นบาท ส่ือเคล่ือนท่ี มีมูลค่า 3,906 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.76 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,317 ลา้นบาท ส่ืออินสโตร์ มีมูลค่า 550 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.92 เม่ือ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 545 ลา้นบาท และส่ืออินเทอร์เน็ต มีมูลค่า 1,337 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.64 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 770 ลา้นบาท 

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านส่ือในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 - 2559 
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ทีวีอนาล็อค เคเบิล/ดาวเทียม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวีดิจิทัล วิทยุ โรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา ส่ือเคลื่อนที่ อินสโตร์ อินเทอร์เน็ต

ม.ค-ก.ย.2558 มูลคา่ (ล้านบาท) ม.ค-ก.ย.2559 มูลคา่ (ล้านบาท)

-10.46%

-37.16%

+0.92%

-17.41%

-29.20%

+5.63%

+1.87% +17.04% +34.17%
+17.76%

+73.64%

 
ท่ีมา : บริษทั นีลเส็น ประเทศไทย จาํกดั และหนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

3.2 ภาวะอุตสาหกรรมสํานักพมิพ์ 

3.2.1 ธุรกจินิตยสาร 

ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของปี 2558 แมจ้ะไม่มีการขยายตวัเพ่ิมเติมแต่จะรุกเขา้สู่รูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

มากข้ึน สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของธุรกิจนิตยสารไดแ้ก่ การขยายตวัของ

อุตสาหกรรมแฟชั่นและความงาม มีแบรนด์สินค้าใหม่ๆ มีการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงตลาดค้าปลีกและ

ห้างสรรพสินคา้ใหม่ๆเกิดข้ึน โดยกล่าวไดว้่า สภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนัยสําคญั และการดาํเนิน

ธุรกิจนิตยสารจะตอ้งสร้างความนิยมในกลุ่มลูกคา้ และการยอมรับจากผูเ้ลือกซ้ือส่ือโฆษณา ปัจจยัสาํคญัอีกประการสาํหรับ

ธุรกิจ คือ เน้ือหา ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัของนิตยสาร การเป็น Content  Provider และการปรับตวัให้เขา้กบันวตักรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการนาํเสนอเน้ือหาแบบดิจิทลัคอนเทนตผ์่านเวบ็ไซต ์e-magazine และเพ่ิมช่องทางการส่ือสารผ่าน

โซเชียลเน็ตเวร์ิคต่างๆ อาทิ Facebook และ Instagram ทาํใหนิ้ตยสารยงัคงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากกลุ่มผูบ้ริโภค 

3.2.2 ธุรกจิหนังสือเล่ม 
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10.46 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 43,499 ลา้นบาท เคเบิลและทีวดีาวเทียม มีมูลค่า 2,855 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 37.16 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 4,543 ลา้นบาท หนงัสือพิมพ ์มีมูลค่า 7,431 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 17.41 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 8,997 ลา้นบาท และนิตยสาร มีมูลค่า 2,255 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 29.20 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,185 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีส่ือท่ีมีการเติบโต คือ ทีวดิีจิทลั ซ่ึงในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 16,677 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 5.63 เมือ่เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 15,788 ลา้นบาท วิทย ุมีมูลค่า 4,142 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.87 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 4,066 ลา้นบาท โรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 4,231 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.04 

เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,615 ลา้นบาท ป้ายโฆษณา มีมูลค่า 4,190 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.17 

เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,123 ลา้นบาท ส่ือเคล่ือนท่ี มีมูลค่า 3,906 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.76 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 3,317 ลา้นบาท ส่ืออินสโตร์ มีมูลค่า 550 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.92 เม่ือ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 545 ลา้นบาท และส่ืออินเทอร์เน็ต มีมูลค่า 1,337 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.64 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 770 ลา้นบาท 

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านส่ือในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 - 2559 
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ทีวีอนาล็อค เคเบิล/ดาวเทียม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวีดิจิทัล วิทยุ โรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา ส่ือเคลื่อนที่ อินสโตร์ อินเทอร์เน็ต

ม.ค-ก.ย.2558 มูลคา่ (ล้านบาท) ม.ค-ก.ย.2559 มูลคา่ (ล้านบาท)

-10.46%

-37.16%

+0.92%

-17.41%

-29.20%

+5.63%

+1.87% +17.04% +34.17%
+17.76%

+73.64%

 
ท่ีมา : บริษทั นีลเส็น ประเทศไทย จาํกดั และหนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

3.2 ภาวะอุตสาหกรรมสํานักพมิพ์ 

3.2.1 ธุรกจินิตยสาร 

ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของปี 2558 แมจ้ะไม่มีการขยายตวัเพ่ิมเติมแต่จะรุกเขา้สู่รูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

มากข้ึน สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของธุรกิจนิตยสารไดแ้ก่ การขยายตวัของ

อุตสาหกรรมแฟชั่นและความงาม มีแบรนด์สินค้าใหม่ๆ มีการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงตลาดค้าปลีกและ

ห้างสรรพสินคา้ใหม่ๆเกิดข้ึน โดยกล่าวไดว้่า สภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนัยสําคญั และการดาํเนิน

ธุรกิจนิตยสารจะตอ้งสร้างความนิยมในกลุ่มลูกคา้ และการยอมรับจากผูเ้ลือกซ้ือส่ือโฆษณา ปัจจยัสาํคญัอีกประการสาํหรับ

ธุรกิจ คือ เน้ือหา ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัของนิตยสาร การเป็น Content  Provider และการปรับตวัให้เขา้กบันวตักรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการนาํเสนอเน้ือหาแบบดิจิทลัคอนเทนตผ์่านเวบ็ไซต ์e-magazine และเพ่ิมช่องทางการส่ือสารผ่าน

โซเชียลเน็ตเวร์ิคต่างๆ อาทิ Facebook และ Instagram ทาํใหนิ้ตยสารยงัคงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากกลุ่มผูบ้ริโภค 

3.2.2 ธุรกจิหนังสือเล่ม 
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อุตสาหกรรมสํานักพิมพใ์นปี 2558 จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ปัจจยัท่ีสําคญัต่อการขยายตวัมาจากการสนับสนุนของ

ภาครัฐ การผลกัดนัให้ “การอ่านเป็นวฒันธรรมของชาติ” และการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงจะเห็นได้

ชดัเจนข้ึนในปี 2559 ถือเป็นโอกาสท่ีดีของอุตสาหกรรมหนงัสือท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิต

ของผูค้นในภูมิภาค 

3.3 ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงพมิพ์ 

 ทิศทางอุตสาหกรรมส่ิงพิมพค์าดวา่จะมีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีดี แนวโนม้การพิมพแ์บบกระดาษจะเปลี่ยนเป็น

รูปแบบดิจิทลัมากข้ึน ปัจจยัท่ีสําคญั ไดแ้ก่ นโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์การผลกัดนัให้ “การอ่าน

เป็นวฒันธรรมของชาติ” และการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้ตลาดส่ิงพิมพข์ยายตวั ตลาด

งานพิมพท่ี์ตอ้งการคุณภาพสูง (High Definition Printing) ยงัคงมีความตอ้งการอยูเ่สมอ และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโต

ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  

3.4 ภาวะอุตสาหกรรมทวีดีจิทิลั 

  กสทช.ระบุว่าแนวโน้มการแข่งขนัอุตสาหกรรมทีวีดิจิทลัในปี 2559 ยงัรุนแรง โดยพบว่าผูช้มนิยมรับชมทีวี

ดิจิทลัเพ่ิมสูงข้ึน จากสดัส่วนการรับชมโทรทศัน์ต่อนาทีทุกช่องทางระหวา่งช่องรายการใหม่กบัช่องรายการเดิมในปี 2558 

มีสดัส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 62 ต่อร้อยละ 38 จากเดิมในปี 2557 มีสดัส่วนอยูท่ี่ ร้อยละ 82 ต่อร้อยละ 18  สะทอ้นวา่ผูช้มสนใจชม

ทีวีดิจิทลัเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี ช่องท่ีมีกลุ่มเป้าหมายชดัเจนจะมีเรทติ้งท่ีสูงข้ึน โดยเน้ือหายงัคงเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทิศทางการแข่งขนัในปี 2559 คาดวา่จะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนโดยช่องที่มีส่วนแบ่ง

ตลาดในอนัดบัตน้จะเร่งประชาสมัพนัธ์เพ่ือรักษากลุ่มผูช้มในระยะยาวและแยง่ชิงเมด็เงินโฆษณามากข้ึน ผูป้ระกอบการจะ

มุ่งเนน้การสร้างเน้ือหาใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมเพือ่เจาะตลาดโดยเนน้กลุ่มผูช้มคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อมจะเปิดรับและจดจาํ

ช่องใหม่ เม็ดเงินโฆษณาน่าจะกระจุกตวัอยูก่บัช่องท่ีครองเรทติ้ง 5 อนัดนัแรก ส่วนท่ีเหลือจะกระจายตวัไปตามช่องท่ีมี

กลุ่มเป้าหมายชดัเจน ส่วนผลกาํไรจากการประกอบกิจการคาดวา่ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 ปี ข้ึนไป 

 จากปัญหาการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้บริษัทเอกชนหลายรายลดค่าใช้จ่าย

งบประมาณการโฆษณาลดลง ประกอบกบัผลกระทบจากจาํนวนช่องโทรทศัน์ท่ีเพ่ิมข้ึน ปัญหาการเรียงหมายเลขช่องไม่

เป็นตามท่ีคาด และพฤติกรรมผูช้มท่ีมีแนวโน้มรับชมคอนเทนท์ผ่านทางจอโทรทศัน์ลดลง และหันไปให้ความสนใจกบั

สมาร์ทโฟนมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวลว้นแลว้แต่ส่งผลภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงต่อผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน้ี

ทั้งส้ิน 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy Form A. 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้      เขยีนที ่       
Shareholder’s Registration No.    Written at  

วนัที ่/ Date   เดอืน / Month    พ.ศ. / Year   
  
()  ขา้พเจา้ (I/We)         สญัชาต ิ(Nationality)           

อยูบ่า้นเลขที ่(Address)            
             

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 
(am/are a shareholder of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง ดงัน้ี 
holding a total number of    shares and having the right to vote equal to   votes as follows: 
    หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Ordinary share     shares and having the right to vote equal to   votes;  
   หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Preferred share    shares and having the right to vote equal to   votes. 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ hereby appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บุคคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระทีป่รากฎ
ขา้งทา้ยน้ี / A shareholder may appoint 3 proxies but only one of them shall represent him/her to attend the meeting.  A shareholder may appoint an 
Independent Director of the Company as his/her proxy by ticking the box in front of the Independent Director’s name listed below.)  

นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ / Mr.Somjai Phagaphasvivat  กรรมการอสิระ / Independent Director  อายุ / Age 7 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่ 04 ชัน้  อาคารจุลดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/32-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0200 
Resident at Room 04 fl., Juldis River Mansion No. 2/32-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 0200 

หรอื/or นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา / Mr.Charoenchit Na Songkhla   กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่ 6 ถนนอรรณพนฤมติร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0400 
Resident at 6 Annopnarumit Road, Samsaennai, Phayathai, Bangkok 0400 

หรอื/or นายอาํพล รวยฟูพนัธ ์/ Mr.Ampon Ruayfupant  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี  /  Years 
อยูบ่า้นเลขที ่  ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 050  
Resident at  Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangbon, Bangkok 050 

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years  
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่/2560 ใน

วนัที ่0 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 4.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย / as my/our proxy where only one of them shall represent me/us to attend and vote on my/our behalf at the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. /207 to be held on February 0, 207 at 2 p.m. at the Convention Hall, Executive Building, 378 
Chaiyapruk Road, Talingchan, Talingchan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7  
อากรแสตมป์ 
 บาท 

ผู้รบัมอบฉันทะท่ีมาประชมุ โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
The proxy attending the meeting must present this proxy form at the registration desk on the day of the meeting. 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ / Any acts performed by the proxy in this meeting 
shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
 
. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้/ A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
cannot split his/her shares to different proxies to vote separately. 
2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นน้อยกว่าจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้/ A shareholder’s 
authorization to his/her proxy must be in line with the numbers of shares specified in Clause (2) where the shareholder cannot divide the specified 
shares partially for the proxy appointment.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Proxy Form B. 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้      เขยีนที ่       
Shareholder’s Registration No.    Written at  

วนัที ่/ Date   เดอืน / Month    พ.ศ. / Year   
  
()  ขา้พเจา้ (I/We)         สญัชาต ิ(Nationality)           

อยูบ่า้นเลขที ่(Address)            
             

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 
(am/are a shareholder of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง ดงัน้ี 
holding a total number of    shares and having the right to vote equal to   votes as follows: 
    หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Ordinary share     shares and having the right to vote equal to   votes;  
   หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Preferred share    shares and having the right to vote equal to   votes. 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ hereby appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บุคคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ที่
จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระทีป่รากฎ
ขา้งทา้ยน้ี / A shareholder may appoint 3 proxies but only one of them shall represent him/her to attend the meeting.  A shareholder may appoint an 
Independent Director of the Company as his/her proxy by ticking the box in front of the Independent Director’s name listed below.)  

นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ / Mr.Somjai Phagaphasvivat  กรรมการอสิระ / Independent Director  อายุ / Age 7 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่ 04 ชัน้  อาคารจุลดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/32-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0200 
Resident at Room 04 fl., Juldis River Mansion No. 2/32-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 0200 

หรอื/or นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา / Mr.Charoenchit Na Songkhla   กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่ 6 ถนนอรรณพนฤมติร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0400 
Resident at 6 Annopnarumit Road, Samsaennai, Phayathai, Bangkok 0400 

หรอื/or นายอาํพล รวยฟูพนัธ ์/ Mr.Ampon Ruayfupant  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี  /  Years 
อยูบ่า้นเลขที ่  ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 050  
Resident at  Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangbon, Bangkok 050 

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years  
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่/2560 ใน

วนัที ่0 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 4.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย / as my/our proxy where only one of them shall represent me/us to attend and vote on my/our behalf at the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. /207 to be held on February 0, 207 at 2 p.m. at the Convention Hall, Executive Building, 378 
Chaiyapruk Road, Talingchan, Talingchan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
 
 

 
อากรแสตมป์ 
 บาท 

ผู้รบัมอบฉันทะท่ีมาประชมุ โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
The proxy attending the meeting must present this proxy form at the registration desk on the day of the meeting. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2559 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 206 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 206. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 35 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

จาํนวน 29,999,865 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ จาํนวน 35 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  บาท 
Agenda No. 2 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 35, from the existing registered capital of 

THB 220,000,000 to THB 29,999,865, by canceling the Company’s 35 authorized but unissued shares, with a par value of 
THB  per share. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
Agenda No. 3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the 

Company’s registered capital. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 29,999,865 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนจาํนวน 49,999,865 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จาํนวน 200,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  บาท 

Agenda No. 4 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 200,000,000, from the existing registered capital of 
THB 29,999,865 to THB 49,999,865, by issuing 200,000,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB  per share. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
Agenda No. 5 To consider and approve the amendment to Clause 4.of the Memorandum of Association to be in line with the increase of the 

Company’s registered capital. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน 
Agenda No. 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company constituting a listed company’s 

connected transaction. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกวา่รอ้ยละ 0 
ของราคาตลาด 

Agenda No. 7 To consider and approve the offering of the Company’s newly issued ordinary shares to a specific investor at the offering price 
with a discount of more than 0 percent of the market price. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 
วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมตักิารผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) 
Agenda No. 8 To consider and approve the application for a waiver from the requirement to make a tender offer for all securities of the 

business (Whitewash). 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท่ี 9  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (หากม)ี 
Agenda No. 9 To consider other business (if any). 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็น

การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ / If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such 
vote shall be deemed incorrect and is not the vote cast by the shareholder. 

(6) คาํแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ / Other statements or evidence (if any) of the proxy 
             
             

(7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติ
ในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting 
instruction for any agenda item, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified 
above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

(8) กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ/ Any act(s) performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in 
accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all 
respects. 

 
 

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
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หมายเหตุ / Remarks 
 
. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้/ A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
cannot split his/her shares to different proxies to vote separately. 
2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นน้อยกว่าจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้/ A shareholder’s 
authorization to his/her proxy must be in line with the numbers of shares specified in Clause (2) where the shareholder cannot divide the specified 
shares partially for the proxy appointment. 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
/ In case there is any additional agenda item other than those specified above, the proxy can indicate additional details in the attached Supplemental 
Proxy Form B. 
4. กรณีหากมขีอ้กําหนดหรอืขอ้บงัคบัใดกําหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะต้องแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใน
กจิการเรื่องใดทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (6) / If there is any rule or regulation 
requiring the proxy to make any declaration or provide any evidence, such as the case where the proxy has an interest in any matter of the meeting 
at which he/she attends and votes, he/she may declare or provide evidence by indicating the same in Clause (6). 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่/2560 ใน

วนัที ่0 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 4.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย / The appointment of proxy by a shareholder of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY 
LIMITED for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. /207 to be held on February 0, 207 at 2 p.m. at the Convention Hall, 
Executive Building, 378 Chaiyapruk Road, Talingchan, Talingchan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned 

   
 

วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree งดออกเสยีง / Abstain 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy Form C. 
    

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้      เขยีนที ่       
Shareholder’s Registration No.    Written at  

วนัที ่/ Date   เดอืน / Month    พ.ศ. / Year   
 

()  ขา้พเจา้ (I/We)         สญัชาต ิ(Nationality)           
อยูบ่า้นเลขที ่(Address)            
             

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
 as the custodian of 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 
who is a shareholder of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้ รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง ดงัน้ี 
holding a total number of    shares and having the right to vote equal to   votes as follows: 
    หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Ordinary share     shares and having the right to vote equal to   votes;  
   หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Preferred share    shares and having the right to vote equal to   votes. 

(2)  ขอมอบฉันทะให ้/ hereby appoint (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้บุคคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้3 คน โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะ
เป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระที่
ปรากฎขา้งทา้ยน้ี / A shareholder may appoint 3 proxies but only one of them shall represent him/her to attend the meeting.  A shareholder may 
appoint an Independent Director of the Company as his/her proxy by ticking the box in front of the Independent Director’s name listed below.)  
นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ / Mr.Somjai Phagaphasvivat  กรรมการอสิระ / Independent Director  อายุ / Age 7 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่ 04 ชัน้  อาคารจุลดศิ รเิวอร ์แมนชัน่ เลขที ่2/32-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0200 
Resident at Room 04 fl., Juldis River Mansion No. 2/32-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 0200 

หรอื/or นายเจรญิจติต ์ณ สงขลา / Mr.Charoenchit Na Songkhla   กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่ 6 ถนนอรรณพนฤมติร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0400 
Resident at 6 Annopnarumit Road, Samsaennai, Phayathai, Bangkok 0400 

หรอื/or นายอาํพล รวยฟูพนัธ ์/ Mr.Ampon Ruayfupant  กรรมการอสิระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี  /  Years 
อยูบ่า้นเลขที ่  ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 050  
Resident at  Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangbon, Bangkok 050 

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years  
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           

หรอื/or ชื่อ / Name      อายุ / Age   ปี / Years 
อยูบ่า้นเลขที ่/ Resident at           
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่/2560 ใน

วนัที ่0 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 4.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย / as my/our proxy where only one of them shall represent me/us to attend and vote on my/our behalf at the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. /207 to be held on February 0, 207 at 2 p.m. at the Convention Hall, Executive Building, 378 
Chaiyapruk Road, Talingchan, Talingchan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 

 
อากรแสตมป์ 
 บาท 

ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชุม โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
The proxy attending the meeting must present this proxy form at the registration desk on the day of the meeting. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/we hereby authorize the proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at such meeting as follows: 
มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้ / the proxy’s authorization is in accordance with the total number of 
shares with voting rights; or 
มอบฉนัทะบางสว่น คอื / the proxy’s authorization is partial as follows: 
    หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Ordinary share     shares and having the right to vote equal to   votes;  
   หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 
 Preferred share    shares and having the right to vote equal to   votes; 
รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด (Total number of votes)       เสยีง (votes)  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2559 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 206 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 206. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 
วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 35 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

จาํนวน 29,999,865 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ จาํนวน 35 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  บาท 
Agenda No. 2 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 35, from the existing registered capital of 

THB 220,000,000 to THB 29,999,865, by canceling the Company’s 35 authorized but unissued shares, with a par value of 
THB  per share. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
Agenda No. 3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the 

Company’s registered capital. 
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 29,999,865 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนจาํนวน 49,999,865 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จาํนวน 200,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  บาท 

Agenda No. 4 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 200,000,000, from the existing registered capital of 
THB 29,999,865 to THB 49,999,865, by issuing 200,000,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB  per share. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 
วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
Agenda No. 5 To consider and approve the amendment to Clause 4.of the Memorandum of Association to be in line with the increase of the 

Company’s registered capital. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง  
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน 
Agenda No. 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company constituting a listed company’s 

connected transaction. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกวา่รอ้ยละ 0 
ของราคาตลาด 

Agenda No. 7 To consider and approve the offering of the Company’s newly issued ordinary shares to a specific investor at the offering price 
with a discount of more than 0 percent of the market price. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 
วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมตักิารผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) 
Agenda No. 8 To consider and approve the application for a waiver from the requirement to make a tender offer for all securities of the 

business (Whitewash). 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 

my/our instruction as follows: 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 

วาระท่ี 9  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (หากม)ี 
Agenda No. 9 To consider other business (if any). 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The proxy has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The proxy shall vote in accordance with 
my/our instruction as follows: 

เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain  เสยีง 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็น

การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ / If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such 
vote shall be deemed incorrect and is not the vote cast by the shareholder. 

(6) คาํแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ / Other statements or evidence (if any) of the proxy 
             
             

(7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติ
ในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting 
instruction for any agenda item, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified 
above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

(8) กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ/ Any act(s) performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in 
accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all 
respects. 
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ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

หมายเหตุ / Remarks 
 
. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ / This Proxy Form C. is used only for the shareholder who has been recorded as a foreign investor in the register and has appointed 
a custodian in Thailand to be his/her share depository. 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื / Documents required to be submitted together with this proxy form are: 
 () หนังสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน/ a power of attorney authorizing the custodian to sign 
the proxy form on behalf of the shareholder; and 
 (2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน / a document confirming that the person who is authorized 
to sign the proxy form is a licensed custodian. 
3. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้/ A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
cannot split his/her shares to different proxies to vote separately. 
4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
/ In case there is any additional agenda item other than those specified above, the proxy can indicate additional details in the attached Supplemental 
Proxy Form C. 
5. กรณีหากมขีอ้กําหนดหรอืขอ้บงัคบัใดกําหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะต้องแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใน
กจิการเรื่องใดทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (6) / If there is any rule or regulation 
requiring the proxy to make any declaration or provide any evidence, such as the case where the proxy has an interest in any matter of the meeting 
at which he/she attends and votes, he/she may declare or provide evidence by indicating the same in Clause (6). 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่/2560 ใน

วนัที ่0 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 4.00 น. ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร หรอืจะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย / The appointment of proxy by a shareholder of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY 
LIMITED for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. /207 to be held on February 0, 207 at 2 p.m. at the Convention Hall, 
Executive Building, 378 Chaiyapruk Road, Talingchan, Talingchan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned 
    
 
วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain เสยีง 

วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain เสยีง 

วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain เสยีง 

วาระที_่_____________เรือ่ง_____________________________________________________________ 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on 
my/our behalf in all agendas as he/she may deem as  appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows. 
เหน็ดว้ย / Agree  เสยีง ไมเ่หน็ดว้ย / Disagree  เสยีง งดออกเสยีง / Abstain เสยีง 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงนาม / Signed       ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
      (    ) 

 
ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
 

ลงนาม / Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
      (    ) 
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ขอมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน 
 

นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
อายุ 71 ป 

 
 
 
 
วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 1 มกราคม 2489 
ท่ีอยู  หอง 1104 ช้ัน 11 อาคารจุลดิศริเวอรแมนช่ัน เลขที่  2/132-3 ซอยสามเสน 3 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
สัญชาติ    ไทย 
ตําแหนงในบริษัทฯ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ปที่เริ่มรับตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2536 
วุฒิการศึกษา Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense 

de Madrid, Spain  
 Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France   

 Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad 
Complutense de Madrid, Spain  
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP 

ประวัติการทํางาน   2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน)  

2539 – 2556 กรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
    2539 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
      บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
    2550 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
    2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท 
      บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
    2549 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 8 

 
ภาพถาย 

คุณสมชาย 
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    2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
      บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
    2550 – ปจจุบัน  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 
    2550 – ปจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จํากัด (มหาชน) 
    2558 –ปจจุบัน กรรมการ 
      บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 
    2553 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
การถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
คุณสมบัติตองหาม ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 

ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบ
ปที่ผานมา 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  25 ป 

การมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณา ไมมี 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องความสัมพันธ 
ลักษณะความสัมพันธในบริษัทฯ สถานะ / คําอธิบาย 

1. การถือหุนในบริษัทฯ 
1.1 จํานวนหุน 
1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 

2. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ-บริษัทยอย ไมเปน 
3. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจางหรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมเปน 

4. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
5. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ
การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

(*) 1. การแขงขันทางธุรกิจ เชน บริษัทและกิจการอ่ืนที่กรรมการ / ผูบริหารดํารงตําแหนง มีรายไดสวนใหญ (สัดสวน
มากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมของบริษัท/กิจการอ่ืน) จากการทําธุรกิจที่แขงขันหรือคลายคลึงกัน 
 2. การเปนธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกันอยางมีนัยสําคัญ เชน บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผูบริหารดํารงตําแหนง เปน 
ลูกคา / Supplier / ลูกหนี้การคา หรือเจาหนี้การคา เปนตนโดยความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญให
พิจารณาจากวงเงินซ้ือ / ขาย / เชาสินคา – บริการทั้งหมดในรอบปที่ผานมาของบริษัทและกิจการ 
หมายเหตุ  : เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2559 จํานวน 8คร้ัง จากทั้งหมด 8 คร้ัง 
  : เขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 จํานวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
  : เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2559 จํานวน 9 คร้ัง จากทั้งหมด 9 คร้ัง 
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ขอมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน (ตอ) 
 

นายเจริญจิตต ณ สงขลา 
อายุ 86 ป 

 
 
 
 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 8 ธันวาคม 2473 
ท่ีอยู  เลขที่ 16 ถนนอรรณพนฤมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
สัญชาติ    ไทย 
ตําแหนงในบริษัทฯ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ปที่เริ่มรับตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2536 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุน 38/2005 
ประวัติการทํางาน   2541 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
      บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
    2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
      บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
    2536 – 2541 กรรมการ 
      บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
      สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย, 
      ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารงาน 
      ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอบต.) 
การถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
คุณสมบัติตองหาม ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 

ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบ
ปที่ผานมา 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  25 ป 

การมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณา ไมมี 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องความสัมพันธ 

ลักษณะความสัมพันธในบริษัทฯ สถานะ / คําอธิบาย 
1. การถือหุนในบริษัทฯ 
1.1 จํานวนหุน 
1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 

 
ภาพถาย 

คุณเจริญจิตต 
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ลักษณะความสัมพันธในบริษัทฯ สถานะ / คําอธิบาย 
2. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ-บริษัทยอย ไมเปน 
3. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจางหรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมเปน 

4. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
5. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ
การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

(*) 1. การแขงขันทางธุรกิจ เชน บริษัทและกิจการอ่ืนที่กรรมการ / ผูบริหารดํารงตําแหนง มีรายไดสวนใหญ (สัดสวน
มากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมของบริษัท/กิจการอ่ืน) จากการทําธุรกิจที่แขงขันหรือคลายคลึงกัน 
 2. การเปนธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกันอยางมีนัยสําคัญ เชน บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผูบริหารดํารงตําแหนง เปน 
ลูกคา / Supplier / ลูกหนี้การคา หรือเจาหนี้การคา เปนตนโดยความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญให
พิจารณาจากวงเงินซ้ือ / ขาย / เชาสินคา – บริการทั้งหมดในรอบปที่ผานมาของบริษัทและกิจการ 
หมายเหตุ  : เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2559 จํานวน 8คร้ัง จากทั้งหมด 8 คร้ัง 
  : เขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 จํานวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
  : เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2559 จํานวน 9 คร้ัง จากทั้งหมด 9 คร้ัง 
 : เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ป 2559 จํานวน 2 คร้ัง 

จากทั้งหมด 2 คร้ัง 
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ขอมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน (ตอ) 
 

นายอําพล รวยฟูพันธ 
อายุ 47 ป 

 
 
 
วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 13 ธันวาคม 2512 
ท่ีอยู    เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
สัญชาติ    ไทย 
ตําแหนงในบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ปที่เริ่มรับตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2556 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, การเงิน,มหาวิทยาลัยคอรแนล 
ประวัติการทํางาน   2556 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 

2550 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

2550 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร 
      บริษัท ไพลอตนิท สปอรตแวร จํากัด 

ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท มหาชัยอาหารไทย จํากัด 
    ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท วาย.ยู.ดี. โฮลดิ้ง จํากัด 
    ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท วาย.ยู.ดี. เท็กซไทล จํากัด 
    ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท เอ็ม.ที.เอฟ.มารเก็ตติ้ง จํากัด 
    ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จํากัด 
    ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท ไฮเทค เอ็มบรอยเดอร่ี จํากัด 
    ปจจุบัน  หุนสวน 
      หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ 
    ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท ไรซซิ่ง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
     

 
ภาพถาย 
คุณอําพล 
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ปจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท ฟาสมุทรวิว จํากัด 
การถือหุนในบริษัทฯ  32,247 หุน 
คุณสมบัติตองหาม ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 

ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบ
ปที่ผานมา 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  5 ป 

การมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณา ไมมี 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องความสัมพันธ 

ลักษณะความสัมพันธในบริษัทฯ สถานะ / คําอธิบาย 
1. การถือหุนในบริษัทฯ 
1.1 จํานวนหุน 
1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
32,247 หุน 
0.0147 % 

2. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ-บริษัทยอย ไมเปน 
3. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจางหรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

4. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
5. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ
การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 

ไมมี 

(*) 1. การแขงขันทางธุรกิจ เชน บริษัทและกิจการอ่ืนที่กรรมการ / ผูบริหารดํารงตําแหนง มีรายไดสวนใหญ (สัดสวน
มากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมของบริษัท/กิจการอ่ืน) จากการทําธุรกิจที่แขงขันหรือคลายคลึงกัน 
 2. การเปนธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกันอยางมีนัยสําคัญ เชน บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผูบริหารดํารงตําแหนง เปน 
ลูกคา / Supplier / ลูกหนี้การคา หรือเจาหนี้การคา เปนตนโดยความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญให
พิจารณาจากวงเงินซ้ือ / ขาย / เชาสินคา – บริการทั้งหมดในรอบปที่ผานมาของบริษัทและกิจการ 
หมายเหตุ  : เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2559 จํานวน 8คร้ัง จากทั้งหมด 8 คร้ัง 
  : เขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 จํานวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง  
    : เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2559 จํานวน 9 คร้ัง จากทั้งหมด 9 คร้ัง 
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คํานิยามกรรมการอิสระ 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กําหนดมีลักษณะเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับ
รวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

(2) เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือ 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ 
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(3) เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ 

(4) เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
(5) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน 

รายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
(6) สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ได รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ 
บริษัทฯ รวมทั้งผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว กรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนของบริษัทฯ กรรมการ
อิสระตองพรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝายจัดการ 
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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 
เง่ือนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 
เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุ้น ผูล้งทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรกําหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร
หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้
ยึดถือปฏิบตัิ ทัง้น้ี บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ 
ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม อน่ึง ภายหลงัจากท่ีมีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือ
เชิญประชุม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสาํหรบัวาระท่ีได้มีการพิจารณาและประกาศผล
การลงคะแนนเสียงเสรจ็ส้ินไปแล้ว โดยผูถ้อืหุน้จะสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพาะวาระทีย่งัคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้ 
 
เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
 กรณีมาประชมุด้วยตนเอง : 

 ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอื
เดนิทาง 

 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชมุ : 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุม) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ 

ลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน  

บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 
 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
 กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 
บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

 หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ 
มขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชมุ : 
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุม) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ 

ลงลายมอืชื่อบุคคลผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสอืรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวง
พาณิชย ์พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคลนัน้ (ถา้ม)ี  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 
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 สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบุิคคล และ 
มขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ มอีํานาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็น
ผูถ้อืหุน้ 

 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 
บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 
บตัรขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง โดยลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 โปรดเตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล โดยเอกสาร
แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารต่อไปน้ี 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบุิคคล หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 สําเนาหนังสอืรบัรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยจะต้องมี

รายละเอยีดชื่อนิตบุิคคล ผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบุิคคล และเงือ่นไขหรอืขอ้จาํกดัในการลงลายมอืชื่อ  
 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทน 

นิตบุิคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 

 เอกสารเชน่เดยีวกบักรณีนิตบุิคคล 
 หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัวา่คสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. – แบบ ข. – แบบ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือ 
จะมอบฉนัทะใหก้รรมการบรษิทัฯ รายใดรายหน่ึงทีเ่ป็นกรรมการอสิระ เพื่อมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ โดย 
ผูถ้อืหุน้อาจจะระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกวา่ 1 ราย เพื่อความคล่องตวั โดยในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะราย
ใดตดิภารกจิไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นกส็ามารถเขา้ประชุมแทนได ้

(2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่าํหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและ
มผีลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดอ้ํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ
ทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 

(3) ส่งหนังสอืมอบฉันทะกลบัมายงั “สํานักกรรมการผู้จดัการใหญ่” ภายในวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ก่อน  
12.00 น.เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารทนัเวลาเริม่ประชุม 

ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน และไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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อน่ึง บรษิทัฯ จดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (หนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น) และ แบบ ค. (หนงัสอื
มอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ดัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุน้) ในเวบ็ไซต ์www.amarin.com ของบรษิทัฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสัง่พมิพข์อ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซตด์งักลา่ว  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

บรษิทัฯ จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนเริม่การประชุมไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมงครึง่ หรอืตัง้แต่
เวลา 12.00 น. ของวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป ณ หอ้ง Convention Hall อาคารผูบ้รหิาร บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ 
แอนด์ พบัลชิชิง่ จํากดั (มหาชน) ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่
ประชุมทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกนัน้ี 
 
การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุ้น 

ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมในแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสยีง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง และผู้รบัมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงทางใดทางหนึ่ง 
กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง อย่างไรก็ดี ผู้รบัมอบฉันทะตามแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. อาจ
แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้ 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ ในกรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทน 

(2) มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม

รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 
(3) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้และ

ประธานที่ประชุมอาจจะเชญิให้ผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เวน้แต่เป็น 
การออกเสยีงคะแนนเพือ่เลอืกตัง้กรรมการ 
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ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 45.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสีเ่ดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชขีองบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่ การประชุมวสิามญั  
  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับ
จาํนวนหุน้ไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในหา้ของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ยีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เชน่น้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 46. ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อย
กวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่สามวนั  
 
ขอ้ 47. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่
น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกวา่กนั และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสาม
ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหน่ึงชัว่โมง จํานวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบั
ไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชุม เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงั
ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
ขอ้ 48. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การวนิิจฉยัชี้ขาดหรอืลงมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสยีง
ลงคะแนนนัน้จะกระทําด้วยวธิใีด ใหน้ับหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีงเสมอ ยกเวน้กรณีบรษิทัไดอ้อกหุน้บุรมิสทิธแิละ
กาํหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุน้สามญั 

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีง
เทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 
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(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่าํคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอื การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์

จะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 
(จ) การเพิม่ทุนหรอืลดทุนของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 
ขอ้ 49. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งน้อย 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
(2) อนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน 
(3) อนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) กจิการอื่น ๆ 

 
ขอ้ 50. บรษิทัตอ้งยืน่บญัชผีูถ้อืหุน้ทีม่อียูใ่นวนัประชุมสามญัประจาํปี โดยระบุชื่อ สญัชาต ิทีอ่ยู ่จาํนวนหุน้ทีถ่อื และเลขที่
ใบหุน้ ต่อนายทะเบยีนภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัเสรจ็การประชุม 
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แบบแจ้งความจาํนงในการใช้บริการรถตู้บริษทั 

การประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
 
ชื่อ                  
Name  
                 
เบอรโ์ทรศพัท ์
Mobile No. 
 
อยูบ่า้นเลขที ่       
Address       
 
หมายเหต ุ: 
1. ท่านผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบแจง้ความจํานงในการใชบ้รกิารรถตูบ้รษิทัมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2560 

ไดท้ี ่ir@amarin.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 
2. รถตูร้บั-สง่ท่านผูถ้อืหุน้จะออกเดนิทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหวา้เวลา 12.30 น. ของวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 โดย

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะทาํการตดิต่อกลบัไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ตาม
หมายเลขโทรศพัทท์ีท่า่นผูถ้อืหุน้แจง้ไวข้า้งตน้และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะแจง้จุดจอดรถใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบต่อไป 

3. ในกรณีทีถ่งึเวลา 12.30 น. ของวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 ตามทีน่ดัหมาย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาออก
เดนิทางตามกาํหนด เพือ่ใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทา่นอื่นสามารถเขา้รว่มประชุมไดต้ามกาํหนด 

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิแ์ก่ทา่นผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความจาํนงในการเดนิทางก่อน 
5. ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ซึง่ไดแ้สดงความจาํนงไว ้ไมไ่ดร้บัการตดิต่อตามขอ้ 2. โปรดตดิต่อกลบัมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่

8 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อรกัษาสทิธติามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจํานงไว้ โดยติดต่อกลบัมาที่เบอร์โทรศพัท ์ 
0-2423-9900 ต่อ 6806, 6817 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
บริษทั อมรินทรพ์ร้ินต้ิง แอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์0-2422-9999 
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผูบ้ริหาร 

 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 
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วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทอมรินทร์พ
ริ้นติ้งแอนด์พ

ับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777


