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ที่ อพ. 0048/2559 

 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

เร่ือง การเพิ่มทนุจดทะเบียน การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั การเข้าท ารายการที่รายการเก่ียวโยงกนั การผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (Whitewash) และการก าหนดวนัประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย  1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 53-4  

 2. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน)   

3. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั 

(มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

  บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. โดยที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิเร่ืองส าคญั ดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 135 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 220,000,000 บาท เป็นจ านวน 219,999,865 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 135 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ จ านวน 200,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 219,999,865  บาท เป็นจ านวน  419,999,865 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจดัสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วฒัน
ภกัดี จ ากัด โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี (“ผู้ซือ้”) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูค่า
ทัง้สิน้ 850,000,000 บาท โดยภายหลงัจากการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ผู้ซือ้จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ) (“การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้”) และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ   

จากการท่ีบริษัทฯ ประสบภาวะผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินงานในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึง่
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอตัราส่วน
หนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ มีอตัราที่สงูเท่ากับ 4.32 เท่า บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลัที่อยู่ในช่วงของการ
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เร่ิมต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทนุการด าเนินการที่สงู โดยใช้ส าหรับการช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการให้บริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิทลั (“ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี”) การช าระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน การช าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในด าเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทศัน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มี
แผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทนุนีภ้ายในต้นปี 2561 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเงินทนุเพิ่มเติมเพื่อให้
บริษัทฯ สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้ตามที่กล่าวข้างต้น  นอกจากนี ้จากการที่ ในปัจจุบนั ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทีวี
ดิจิทลัมีการแข่งขนัสงู บริษัทฯ จึงเห็นวา่การที่บริษัทฯ จะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้าน
เงินทุนและมีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจ  รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่
หลากหลาย จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจ านวนที่ต้องการ และยงัช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ 
จึงพิจารณาเห็นวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจบุนัของบริษัทฯ ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 200,000,000 บาท 

จากเดิมทนุจดทะเบียนจ านวน 219,999,865 บาท เป็นจ านวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
200,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซือ้ 

รายละเอียดการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

3. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียน  

จากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 200,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
219,999,865 เป็นจ านวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 2. นัน้ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ านวน 200,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ซือ้ ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 
850,000,000 บาท และภายหลงัการจดัสรรและเสนอหุ้นขายสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ดงักลา่ว ผู้ซือ้จะเข้าเป็น
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของ
บริษัทฯ) ท าให้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้เป็นการท ารายการกบับคุคลที่จะเข้าเป็น
บุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 122.36 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 ซึง่สงูกวา่ 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการตา่ง ๆ รวมถึงการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น
ตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการแต่งตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากัด เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 6. 

ในการนี ้ท่ีประชมุมีความเห็นวา่เนื่องจากการน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไมม่ีการ
เสนอสัญญาที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดังกล่าวให้ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด้วย ดงันัน้ การน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ และการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลง
นามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ดงักลา่ว
โดยกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ /หรือ
กรรมการผู้จดัการใหญ่จะต้องด าเนินการให้ถกูต้องตามขัน้ตอนของกฎหมายและจริยธรรมโดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ของทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นส าคญั อีกทัง้ต้องไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นส าคญั 

ในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 
ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558”) 
ดงันัน้ การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนและต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แตร้่อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่ว นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2560 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ด้วย โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัโดยก าหนด
ราคาเสนอขายที่มีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามข้อ 4. 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2560 คือ
ระหว่างวนัที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะเท่ากบั 7.47 บาท ซึ่งการค านวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน าหนกัต่อหุ้น 
ค านวณจากผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม 7 วนัท าการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัท าการ ซึง่เป็นช่วงเวลา
การซือ้ขายตัง้แตว่นัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม ค านวณจากผลคณูของราคาหุ้น
ถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซือ้ขายของหุ้ นทัง้หมดรายวัน ตามข้อมูลการซือ้ขายหุ้ นของบริษัทฯ  ที่ปรากฏใน 
SETSMART ในเว็บไซต์ www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ 
แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

http://www.setsmart.com/
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4.  มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอขายที่มีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ในข้อ 3. เป็นการก าหนดราคาหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลด เกินกว่า ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 ซึง่จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้น
จ านวนรวมกนัตัง้แตร้่อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง คดัค้านการเสนอขาย
หุ้นในราคาดงักลา่ว และจะต้องได้รับการอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน
การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ด้วย 

ในการนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลงั 
7-15 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผู้ซือ้ ผู้ซือ้จะไม่น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่ได้รับทัง้หมดออกขายภายใน
ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) 
โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน ผู้ซือ้จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดของการจดัสรรหุ้นและเสนอ
ขายสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายที่มีสว่นลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ปรากฏตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)  ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

5.  มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash)  

จากการที่บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอหุ้ นขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซื อ้  จ านวน 
200,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียน
เพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ) ตามที่ปรากฏในข้อ 3. สง่ผลให้ผู้ซือ้ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)   

อยา่งไรก็ตาม ผู้ซือ้ไมป่ระสงค์ที่จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะ
ขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ในการนี ้
จึงเห็นควรให้พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด ของ
บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยผู้ ซือ้ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
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กิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2546 โดยในการพิจารณาอนมุตัิเร่ืองการผ่อนผนั
การท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการข้างต้นนัน้
จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องให้ความเห็นในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) เหตผุลและความจ าเป็นในการเพิ่มทนุของบริษัท 

 จากการที่บริษัทฯ ประสบสภาวะผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินงานในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ (91.46) ล้านบาท (416.41) ล้านบาท และ (468.93) ล้านบาท ในงวดปี 2557 ปี 
2558 และในรอบ 9 เดือนปี 2559 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินและความเพียงพอของกระแสเงินสดทีใ่ช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุที่ 4.32 
เทา่ ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทนุที่จะได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อการลงทนุเพิ่มเติม
ในธุรกิจทีวีดิจิทลัที่อยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการด าเนินการที่สงู โดยใช้ส าหรับการช าระค่าใบอนุญาต
ดิจิทลัทีวี การช าระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน การช าระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนที่ใช้ในด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพือ่ให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต  

อนึ่ง ภายใต้สภาวการณ์ของธุรกิจทีวีดิจิทลัที่ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น และบริษัทฯ มีภาระผกูพนั
ในค่าใช้จ่ายเงินลงทนุที่สงู และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัซึ่งสง่ผลให้อตัราการเติบโตของเม็ดเงินการใช้จ่ายค่า
โฆษณา (Advertising Expenditure) ในภาคสว่นตา่ง ๆ ลดต ่าลงร้อยละ 9.36 ในรอบระยะเวลา 10 เดือนของปี 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลา 10 เดือนของปี 2558 (อ้างอิงตามข้อมลูของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย) การจดัสรร
และเสนอหุ้นขายสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้จึงมีความเหมาะสม เนื่องด้วยผู้ซือ้จะเข้ามาเป็นทัง้ผู้ลงทนุที่ช่วย
ส่งเสริมสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ซือ้จะเป็นการร่วมทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Partner) ที่ช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจในระยะยาวเนื่องจากการมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญใน
หลากหลายธุรกิจ ที่มีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ดีกบักลุม่ธุรกิจที่หลากหลายที่จะ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในสว่นของธุรกิจทีวีดิจิทลัและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และยงัจะ
สง่ผลให้เกิดเช่ือมัน่ในศกัยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสถาบนัการเงินได้   

(2) เหตผุลในการออกหลกัทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ซือ้ 

การจดัสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ ซึ่งเป็นผู้มีความพร้อม
ในด้านเงินทนุและ มีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ธุรกิจที่
ดีกบักลุม่ธุรกิจที่หลากหลายจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทนุตามจ านวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพตลอดจนความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
สถาบนัการเงินได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจะได้รับเงินทนุตามจ านวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัได้อยา่ง
ตอ่เนื่องในอนาคต ซึง่รวมถึงการช าระคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี การช าระคา่บริการโครงขา่ยทีวีดิจิทลัรายเดือน การช าระคืน
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และการผลิตรายการโทรทศัน์ นอกจากนี ้การมีพนัธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการ
ทัว่ไปเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดงึดดูความสนใจของผู้ลงทนุได้มากขึน้  
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การจัดสรรหุ้นและเสนอขายสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ถือเป็นวิธีการระดมทนุที่
สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เมื่อ
เปรียบเทียบกบัการจดัหาแหลง่เงินทนุจากจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เมื่อพิจารณาจากอตัราสว่นหนีส้นิต่อทุนที่ 
4.32 เท่า (ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559) และจากการที่บริษัทฯ มีความต้องการที่จะใช้เงินทนุเพื่อการด าเนินการดงักล่าว
ข้างต้น การเพิ่มทนุโดยวิธีการอื่นอาจท าให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จ านวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะสง่ผล
กระทบต่อแผนการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรหุ้นและเสนอขาย
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ถือเป็นวิธีการระดมทนุที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้
บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอนัสัน้และได้จ านวนเงินทุนตามที่ต้องการ โดยผู้ซือ้มีศกัยภาพและความ
พร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและวิสยัทัศน์การด าเนินงานของบริษัทฯ  และสามารถตอบสนองต่อ
แผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีความเห็นว่า การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินมีข้อจ ากดัของสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ที่ปรากฏในสญัญาเงินกู้ ในระดบัหนึ่ง ในขณะที่การออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกัลงทนุทัว่ไป (Public Offering) มีขัน้ตอนและใช้ระยะเวลาซึ่งจะท าให้บริษัทระดมทนุได้ช้า 
และอาจไมท่นัตอ่ความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัมีความเสีย่งวา่จะไมส่ามารถระดมทนุได้ตามจ านวนที่ต้องการ 
และในสว่นของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จะมี
ข้อจ ากดัเก่ียวกบัความไมแ่นน่อนของจ านวนเงินทนุท่ีจะได้รับ เนื่องจากบริษัทฯ อาจไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นเดิม
ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้ครบตามจ านวน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
ไมส่ามารถระดมทนุได้ตามจ านวนที่ต้องการ 

(3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซือ้ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และข้อตกลงที่มีนยัส าคญัระหวา่งกนั 

ณ ปัจจุบนั ผู้ซือ้ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าท ารายการซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ ซือ้จะเข้ามาเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นบคุคลที่จะเข้ามามีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. 

 อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการท าธุรกรรมกับบริษัทอื่นๆ ที่มีนายฐาปน และ/หรือนาย
ปณต สิริวฒันภกัดีเป็นกรรมการ และ/หรือ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในลกัษณะของการเป็นคู่ค้า เช่น การซือ้สื่อโฆษณาใน
นิตยสาร การซือ้สื่อโฆษณาในช่องทีวีดิจิทลั (อมรินทร์ทีวี เอชดี) และ พืน้ที่ในงานแสดงสินค้า โดยการท าธุรกรรมดงักลา่ว
เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติและมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวข้องแล้วแตก่รณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเป็นไปตาม
หลกัการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตัิไว้แล้วตามมาตรา 89/12 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยธุรกรรมดงักลา่วมีมลูคา่รวมในปี 2558 เทา่กบั 0.36 ล้านบาท และงวด 9 
เดือน ปี 2559 เทา่กบั 19.45 ล้านบาท 

(4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยผู้ซือ้ รวมทัง้ความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดงักลา่ว 
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 มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ – เนื่องด้วย ปัจจุบนับริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน และไม่มีแหล่ง
เงินทนุอื่นที่เพียงพอที่จะท าให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึน้หรือมีเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบ
กิจการเพิ่มขึน้ ในการจดัสรรหุ้นและเสนอขายสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ บริษัทฯ จะได้รับช าระคา่หุ้นเป็นเงินสด
ทัง้จ านวนรวม 850,000,000 บาท ท าให้มีเงินทุนมาใช้ได้ตามวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นซึ่งจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทนัเวลา และทนัตอ่ความต้องการ อนัจะน ามาซึง่การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั และการ
เพิ่มรายได้ โดยที่ไม่เป็นภาระของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทนุจากแหลง่อื่นเพิ่มเติมและไม่กระทบต่อสถานะทางการเงิน
ภายในและเงินทนุในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในเร่ืองของภาระต้นทนุทางการเงิน 

 สถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึน้ – หลงัการเพิ่มทนุจะท าให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ี
ดีขึน้ โดยจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E Ratio) ส าหรับงวด 9 เดือน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งอยู่ที่ 4.32 เท่า จะ
ปรับตวัดีขึน้ โดยประมาณการวา่จะลดลงมาอยูท่ี่ 2.5 เทา่  

 มีพันธมิตรทางธุรกิจ – การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมในด้านเงินทุน มีความ
เช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจที่หลากหลายอตุสาหกรรม มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ จะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุและ
สถาบนัการเงินได้ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ที่ดีของ
พนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุม่ธุรกิจที่หลากหลาย 

 ความสามารถในการด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่อง – การมีเงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีความสามารถและมีศกัยภาพในการท าธุรกิจและการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ
มากยิ่งขึน้ 

ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ผู้ ซือ้จะส่งบุคคลเข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทฯ จ านวน ไมเ่กิน 3 ทา่น    

ในการนี ้ผู้ซือ้ไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ยงัไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจดัการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงิน
ของกิจการอยา่งมีนยัส าคญั เว้นแตเ่ป็นการด าเนินการซึง่เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
และศกัยภาพการแขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ซือ้อาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหารจดัการโครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกบัสภาวะธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เปลีย่นแปลง
ไปในแตล่ะช่วงเวลา 

(5) ความเห็นที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมตัิให้ผู้ซือ้ได้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่
ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ พร้อมทัง้เหตผุลในการให้ความเห็นดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการ
ผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการผอ่นผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ ดงักลา่วตามรายละเอียด
ตามข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น 
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6.  มีมติอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชี
รายช่ือที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

6.1)  รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น 
 มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซือ้   

6.2) การขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) โดยผู้ซือ้ 

7. มีมติอนุมตัิก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา  14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขที่  
378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 
2559  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 135 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 220,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 219,999,865 บาท โดยการ
ตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทฯ จ านวน 135 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 200,000,000 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 419,999,865 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดย
ก าหนดราคาเสนอขายที่มีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการท าค า เสนอซื อ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
(Whitewash) 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ทัง้นี ้เนื่องจากวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 8 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิ เร่ือง
ตามวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 8 จะถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจะถือวา่เร่ือง
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อื่น ๆ ที่ได้รับอนุมตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนมุตัิใน
เร่ืองตา่ง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 8 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

10.  มีมติอนุมตัิก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2560 (Record Date) ในวนัที่ 9 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

     (นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

              ประธานกรรมการบริษัทฯ 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลชิชิ่ง จาํกัด (มหาชน) 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

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

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ถงึ 20.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 220,000,000 บาท เป็น 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ 

จํานวน 135 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

1.2 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 บาท จาก 

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

ทนุ จํานวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ 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 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษัท วฒันภกัดี จํากดั โดย

นายฐาปน  สิ ริวัฒนภักดี  

และนายปณต สิริวฒันภกัดี 

(“ผู้ซือ้”) 

200,000,000 - 4.25 หมายเหต ุ1 หมายเหต ุ 

2, 3 และ 4 
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 หมายเหต ุ

1. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/

หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอํานาจในการพิจารณา

กําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนด

เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง 

และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการ

ต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต 

ต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการ

ย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมี

อํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ี

เหน็สมควร โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

2. การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ดงักลา่ว เป็นการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจํากดั โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจนและเป็นราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกว่า

ร้อยละ 10 ของราคาตลาด  

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัทํา

การติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือขอ

อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว กล่าวคือ ระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 23 

พฤศจิกายน 2559 ซึง่จะเท่ากบั 7.47 บาท อนึ่ง การคํานวณราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัดงักลา่ว คํานวณจาก

ผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัทําการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 7 วนัทําการในช่วงเวลาการ

ซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นดงักลา่ว คํานวณจากผลคณู

ของราคาหุ้นถวัเฉล่ียรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั (ข้อมลูจาก SETSMART ในเว็บไซต์ 

www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดได้ใน

สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) ให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) 

3. เน่ืองจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นโดย

กําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจนและเป็นราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ดงันัน้ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี

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

การอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้ ซือ้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนญุาตให้
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เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

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

สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ด้วย 

4. นอกจากนี ้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจากหลงัจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ผู้ ซือ้จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

(ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วของบริษัทฯ) ทําให้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท

ฯ ดงักลา่ว เป็นการทํารายการกบับคุคลท่ีจะมีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษัทฯ ทัง้นี ้รายการดงักล่าวจดัเป็นประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อย

ละ 122.36 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2559 ซึง่เกินกวา่ 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัทฯ ได้ในสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

เน่ืองจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจํากดั จงึไมมี่เศษของหุ้น 

3. กาํหนดวันประชุมใหญ่วสิามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall 

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

กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวันท่ี 9 

ธันวาคม 2559 และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ

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

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และการเปล่ียนแปลงทนุชําระ

แล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะขออนญุาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต.ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัโดยกําหนด

ราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
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4.3 บริษัทฯ จะขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทนุเพิ่มเติมสําหรับการลงทนุดําเนินในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ ซึ่งมี

ภาระผกูพนัรายจ่ายเป็นเงินลงทนุท่ีสงู โดยต้องใช้เงินในการจ่ายชําระค่าใบอนญุาตดิจิทลัทีวี ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั 

การจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือให้ธุรกิจทีวี

ดิจิทลัสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้จากภาวะอุตสาหกรรมทีวีดิจิทลัท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรง 

ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึง่อยูใ่นภาวะชะลอตวัสง่ผลให้งบโฆษณาของธุรกิจตา่ง ๆ ในช่วงรอบระยะเวลา 10 

เดือนของปี 2559 มีการปรับตวัลดลงกว่าร้อยละ 9.36 เหลือเพียง 92,175 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ท่ี 

101,691 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลการใช้งบโฆษณาในประเทศไทยจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย) ทําให้

ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจทีวีดิจิทลัไม่เป็นไปตามประมาณการของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทาง

การเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ นอกจากนี ้จากข้อมลูตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีผ่าน

การสอบทานจากผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน 

(Debt to Equity Ratio) ท่ี 4.32 เท่า ดงันัน้ การจดัหาเงินทนุเพ่ือนํามาใช้ดําเนินการต่าง ๆ ในธุรกิจดงักลา่วข้างต้นด้วยการ

เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จะมีความเหมาะสมและมีผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ 

มากกวา่การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินตา่ง ๆ เพิ่มเติม 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ โดยกําหนดราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 

ของราคาตลาด จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ดงันี ้

• มีแหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอ – การออกและเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับชําระค่าหุ้นเป็นเงินสดทัง้จํานวน

รวม 850,000,000 บาท ทําให้มีเงินทนุมาใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจได้ทนัเวลา 

และทนัต่อความต้องการ อนัจะนํามาซึ่งการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มรายได้ โดยท่ีไม่เป็น

ภาระของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทนุจากแหลง่อ่ืนเพิ่มเติมและไมก่ระทบตอ่สถานะทางการเงินภายในและเงินทนุ

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในเร่ืองของภาระต้นทนุทางการเงินเน่ืองด้วยปัจจบุนับริษัทฯ ประสบภาวะขาดทนุ 

และไม่มีแหล่งเงินทุนอ่ืนท่ีเพียงพอท่ีจะทําให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึน้หรือมีเงินทุน

หมนุเวียนในการประกอบกิจการเพิ่มขึน้ 

• สถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึน้ –หลังการเพิ่มทุนจะทําให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีดีขึน้ โดยจาก 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio) สําหรับงวด 9 เดือน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่อยูท่ี่ 4.32 เทา่ จะปรับตวัดี

ขึน้ โดยประมาณการวา่จะลดลงมาอยูท่ี่ 2.5 เทา่  

• มีพนัธมิตรทางธุรกิจ – การมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทุน มีความเช่ียวชาญในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีหลากหลายอตุสาหกรรม มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ จะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุและสถาบนัการเงิน

ได้ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีของพนัธมิตร

ทางธุรกิจ 

• ความสามารถในการดําเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง – การมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินกิจการเพิ่มขึน้ จะทํา

ให้เพิ่มศกัยภาพในการทําธุรกิจตลอดจนการแข่งขนั 
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทัง้นี ้นโยบายดงักลา่วอาจมี

การเปล่ียนแปลงได้ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจําเป็นอ่ืนใด  

7.2 ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมตัง้แต่เม่ือผู้ จองซือ้ 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

7.3 อ่ืน ๆ 

-ไมมี่- 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ข้างต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 8.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

=             ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                                  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=                         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) 
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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 

 การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings 

per Share) เน่ืองจากมูลค่าการขาดทุนต่อหุ้ น (Earnings per Share) หลังเสนอขายมีมูลค่าขาดทุนต่อหุ้ น 

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

 

8.4  ความคุ้มคา่ท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น  

ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ศึกษาพิจารณาแนวทางและความสมเหตสุมผลในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีราคาหุ้ นละ 4.25 บาท แล้ว บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าว 

เน่ืองจาก บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะใช้เงินทนุท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในการนําไปดําเนินการตา่ง ๆ ในการลงทนุ

เพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลั บริษัทฯ มีข้อจํากดัเก่ียวกบัการจดัหาแหลง่เงินทนุด้วยการกู้ ยืมเงิน เน่ืองจากปัจจบุนัมี

หนีส้ินต่อทุนในระดบัท่ีสงู (ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ี 4.32 เท่า) และเม่ือ

เปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาท่ีมีส่วนลดให้แก่ผู้ ซือ้กับ

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่าการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่า

ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหุ้น หรือสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการเพ่ิมทนุในครัง้

นีจ้ะช่วยเสริมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้

และผลกําไรได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต เว้นแต่ หากภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวการณ์ในอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีนอกเหนือความสามารถในการควบคุมของบริษัทฯ มีการ

เปล่ียนแปลงผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ อันเป็นเหตุให้การประมาณการกระแสเงินสดรับของบริษัทฯ ไม่เป็นไป

ตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการร่วมทนุในครัง้นีก้บัผู้ ซือ้ซึ่งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมี

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนมีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสาย

สมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีดี จะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นและเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลให้ประสบ

ความสําเร็จเป็นอยา่งดี  
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9. คาํรับรองของกรรมการ 

กรรมการขอรับรองว่า กรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากกรรมการคนใดไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่วจนเป็นเหตใุห้

เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 

85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีนัน้

เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์

จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ได้ 

10 ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2559 24 พฤศจิกายน 2559 

2. วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (Record Date) 

9 ธนัวาคม 2559 

3. วันวิธีปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 

13 ธนัวาคม 2559 

4. การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

5. การจดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

มีมติอนมุติั 

6. การจดทะเบียนการเพิ่มทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการจดัสรรหุ้น

เพิ่มทนุ 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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สารสนเทศเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

 25 พฤศจิกายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 6/2559  

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษัทจดทะเบียนซึง่มีรายละเอียดโดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ ประสงค์จะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ บริษัท วฒันภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิริวฒันภักดี และนายปณต สิริวฒันภักดี (“ผู้ซือ้”) ซึ่งเป็น

บคุคลในวงจํากดัในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 850,000,000 บาท (“การจัดสรรและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้”) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าว เป็นราคาท่ีมี

ส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลใน

วงจํากดั (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ทัง้นี ้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ยงัเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษัทจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ท่ี  ทจ .  21/2551 เ ร่ือง  หลักเกณฑ์ 

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ 

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี เ ก่ียวโยงกัน  พ .ศ .  2546 (รวมทัง้ ท่ี ไ ด้มีการแก้ไขเ พ่ิมเติม )  

(“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจากหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วผู้ ซือ้จะถือหุ้นสามญัของบริษัท

ฯ ในสดัสว่นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว

ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ )  ทํ า ใ ห้ ก า ร จั ด ส ร ร แ ล ะ เ ส น อ ข า ย หุ้ น ส า มัญ เ พิ่ ม ทุ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซื ้อ ดั ง ก ล่ า ว  

เป็นการทํารายการกับบุคคลท่ีจะมีอํานาจควบคมุบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยรายการ

ดงักลา่วมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 122.36 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ี

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) ขออนุมติัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน

เสียงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

(ค) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ

จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดในประกาศรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัตอ่ไปนี ้

1) วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงทาํรายการ และคู่กรณีที่เก่ียวข้อง 

1.1) วนั/ เดือน/ ปี ท่ีมีการตกลงทํารายการ 

บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ภายหลงัจากท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ี

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซึ่งจะประชุมในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 และเง่ือนไขบงัคบัตามท่ีได้ระบุในข้อ [6] 

สําเร็จครบถ้วนแล้ว  

1.2)  คูก่รณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ 

ผู้รับจัดสรรหุ้น : บริษัท วฒันภกัดี จํากดั โดยนายฐาปน สริิวฒันภกัดี และนายปณต 

สริิวฒันภกัดี 

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ผู้ ซือ้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมมี่ผู้บริหาร 

ผู้ มี อํานาจควบคุม  หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้ ซื อ้  แต่

ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่ผู้ ซือ้ ผู้ ซือ้จะมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี

สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วของ

บริษัทฯ) และจะเสนอช่ือบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

จํานวนไมเ่กิน 3 ทา่น   

ข้อมูลผู้ซือ้ 

ทนุจดทะเบียน:   9,000,000 บาท )เก้าล้านบาทถ้วน (  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ:  10 บาทตอ่หุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น: 

1. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี   ถือหุ้นจํานวน 449,999 หุ้น 

2. นายปณต สริิวฒันภกัดี   ถือหุ้นจํานวน 449,999 หุ้น 

3. นางปภชัญา สริิวฒันภกัดี   ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น 

4. ม.ล. ตรีนชุ  สริิวฒันภกัดี  ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น 
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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. นายกําพล ปญุโสณี 

กรรมการซึง่ลงช่ือผกูพนับริษัท: นายฐาปน สิริวฒันภกัดี หรือ นายปณต สิริวฒันภกัดี ลงลายมือช่ือและประทบัตรา

สําคญัของบริษัท  

สํานกังานใหญ่: ตัง้อยูเ่ลขท่ี 288 – 288/1 - 9 ถนนสรุวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ: ผู้ ซือ้อยู่ระหว่างการจดัตัง้ ในการนี ้รายละเอียดของผู้ ซือ้อาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัการจดทะเบียนจดัตัง้

แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตอ่ไป  

2) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ  

2.1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่ม

ทนุชําระแล้วของบริษัทฯ) ให้แก่ผู้ ซือ้ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน ใน

ราคาเสนอขายหุ้ นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 850,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัทฯ ดังกล่าว เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ 

ราคาตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ราคาตลาด อ้างอิงจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นของ 

บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุ

วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว กล่าวคือ ระหว่างวันท่ี  

15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะเท่ากบั 7.47 บาท ต่อหุ้น อนึ่ง การคํานวณราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วง

นํา้หนักดังกล่าว คํานวณจากผลรวมของมูลค่าการซือ้ขายหุ้ นรวม 7 วันทําการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้ นรวม  

7 วนัทําการในช่วงเวลาการซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นดงักล่าว 

คํานวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉล่ียรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั (ข้อมลูจาก SETSMART  

ในเวบ็ไซต์ www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวผู้ ซือ้จะถือหุ้น

สามัญของบริษัทฯ  ในสัดส่วนร้อยละ  47.62 ของจํานวนหุ้ น ท่ี จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  (ภายหลัง 
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การจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) ทําให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ 

ผู้ ซือ้ดงักลา่วเป็นการทํารายการกบับคุคลท่ีจะมีอํานาจควบคมุบริษัทฯ  

นอกจากนี ้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้จะส่งผลให้ผู้ ซือ้มีหน้าท่ีทําคําเสนอ

ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) อย่างไรก็

ตาม ผู้ ซือ้ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า ผู้ ซือ้ไม่ประสงค์ท่ีจะทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผนั

การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการทํา

คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (“ประกาศ สจ. 36/2546”) ด้วย 

2.2) การคํานวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดังกล่าว จัดเป็นประเภทรายการเก่ียวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.36 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ 

NTA) ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตาม

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ขออนมุติัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ จากท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือ

แสดงความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงาน  ก .ล.ต .  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้NTA ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ปรากฎดงันี ้ 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ จาํนวน (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 4,920.62 

หัก : สนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตน (231.008) 

หัก : หนีส้นิรวม (3,994.96) 

หัก : สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - 

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 694.66 

3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชาํระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมดสําหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ 

จํานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท จะมีมลูคา่รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 850,000,000 บาท 

ทัง้นี ้ผู้ ซือ้จะชําระมลูคา่สิง่ตอบแทนให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินสดทัง้จํานวน   
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การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาด ท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็น

การกําหนดราคาท่ีเกิดจากการเจรจาและตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ ซือ้ ซึง่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีมีสว่นลด

ดงักล่าว อยู่ในช่วงราคามลูค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งอยู่ในช่วงราคาท่ี 1.89 ถึง 6.43 บาทต่อหุ้น และมี

มลูค่ายติุธรรมท่ีเป็นราคาฐานท่ี  4.02 ต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคา

ตลาดให้แก่ผู้ ซือ้ ท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาฐานของมลูค่ายุติธรรมข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีในราคาท่ีมีสว่นลดจากราคาตลาดดงักลา่ว จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน “ข้อ 1.2 การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่” 

ของสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน) ให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3)  

4) รายช่ือบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 

ปัจจุบนั ผู้ ซือ้ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ ไมมี่ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบัผู้ ซือ้  

ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ข้างต้น ผู้ ซือ้จะมีสถานะเป็น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

(ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วของบริษัทฯ) และจะเสนอช่ือบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ จํานวนไม่

เกิน 3 ทา่น  

โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีคาดว่าจะเป็นภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ 

  

ข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

ภายหลงัการเพิ่มทนุ 

 

ที่ รายช่ือ จาํนวน ร้อยละ  จาํนวน 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) กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในการทํารายการ 

ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการทํารายการในครัง้นี ้เน่ืองจากบุคคลท่ีผู้ ซือ้จะเสนอช่ือให้

เป็นกรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้แล้ว 

5.2) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในการทํารายการ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทา่นใดท่ีมีสว่นได้สว่นเสียในการทํารายการในครัง้นี ้เน่ืองจาก บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการ

เข้าทํารายการในครัง้นี ้ได้แก่ผู้ ซือ้จะเข้าถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของ 

บริษัทฯ    

6) เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

นอกจากการท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามท่ี

กําหนดข้างต้นแล้ว การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ ซือ้ ยงัต้องดําเนินการตา่ง ๆ ตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในเร่ืองการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจนและเป็นราคา

เสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดภายใต้ประกาศ ทจ. 72/2558 ตลอดจนเง่ือนไขในการทํา 

การผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash) ภายใต้ประกาศ 

สจ. 36/2546 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ดําเนินการตา่ง ๆ รวมถงึการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนโดย

กําหนดราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

(2) ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย สําหรับการเข้าทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

(Whitewash) 

(3) ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจํากดัจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนการจดัสรร

และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้  

(4) ได้ย่ืนคําขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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7) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ 

ผู้ ซือ้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีความสมเหตสุมผล เน่ืองจาก ปัจจุบนั บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทนุจากการ

ดําเนินงานโดยในปี 2558 มีผลขาดทนุสทุธิ 416.41 ล้านบาท และสําหรับงวด 9 เดือน ปี 2559 มีผลขาดทนุสทุธิ 468.93 

ล้านบาท ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงิน และความเพียงพอของกระแสเงินสดท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ ตลอดจนทําให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อยู่ในอตัราท่ีสงูถึง 4.32 เท่า 

ซึง่เป็นข้อจํากดัในการหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมสําหรับการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ การชําระ

ค่าใบอนญุาตดิจิทลัทีวี การชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และการผลิตรายการทีวีท่ีมีคณุภาพ เพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลั

สามารถดําเนินการได้อยา่งต่อเน่ืองตอ่ไปในอนาคต ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีเงินทนุเพิ่มเติมเพ่ือให้บริษัท

ฯ สามารถดําเนินการตา่ง ๆ ได้ตามท่ีกลา่วข้างต้น นอกจากนี ้จากการท่ี ในปัจจบุนั ภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิทลัมีการ

แข่งขนัสงู บริษัทฯ จงึเหน็วา่การท่ีบริษัทฯ จะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทนุและ มี

ความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลาย จะทําให้

บริษัทฯ ได้รับเงินตามจํานวนท่ีต้องการ และยงัช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงเห็นว่า การเพิ่มทนุ

โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัของบริษัทฯ 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ นอกจากจะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินทนุเพ่ือใช้ใน

การลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ การชําระค่าใบอนุญาตดิจิทลัทีวี การชําระคืนเงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงิน และการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถดําเนินการได้อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปใน

อนาคตแล้ว จะทําให้บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทนุและมีความเช่ียวชาญ

ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลาย ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ ได้รับ

เงินตามจํานวนท่ีต้องการ และยงัช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจได้ และจากการท่ีบริษัทฯ จะมีผู้ ซือ้เข้ามาร่วม

ลงทุนและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นัน้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทาง

การเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีของผู้ ซือ้จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทฯ ได้เป็น

อย่างดี และการท่ีบริษัทฯ จะมีผู้ ซือ้ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในวงธุรกิจและเป็นผู้ประสบ

ความสําเร็จและมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจอยา่งมากจะเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดงึดดูความสนใจของ

ผู้ลงทนุได้มากขึน้  

นอกจากนี ้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ถือเป็นวิธีการระดมทุนท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทนุท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั เม่ือเปรียบเทียบกบัการ

จดัหาแหลง่เงินทนุจากจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุในระดบัสงู ซึง่

เป็นข้อจํากดั สําหรับการหาแหลง่เงินทนุโดยการกู้ ยืมเงิน เม่ือพิจารณาจากอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุท่ี 4.32 เท่า (ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2559) นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะใช้เงินทนุเพ่ือการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น การเพิ่มทนุโดย

วิธีการอ่ืนอาจทําให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จํานวนเงินทุนตามท่ีต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการ

ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน

ราคาท่ีมีส่วนลดให้แก่ผู้ ซือ้ ถือเป็นวิธีการระดมทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนัของบริษัทฯ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ 

สามารถระดมทนุได้ในระยะเวลาอนัสัน้และได้จํานวนเงินทนุตามท่ีต้องการ อีกทัง้ ผู้ ซือ้ ซึง่เป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี

ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงธุรกิจและเป็นผู้ประสบความสําเร็จและมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจอย่างมาก มีศกัยภาพ
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และความพร้อมในด้านเงินลงทนุท่ีชดัเจน เข้าใจนโยบายและวิสยัทศัน์การดําเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนอง

ต่อแผนการระดมทนุของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ ถือหุ้นเดิม

มากน้อยเพียงใด และผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จํานวนในขณะท่ีปัจจบุนับริษัทฯ ยงัมีผลการ

ดําเนินงานท่ีไมดี่เทา่ท่ีควรจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาจงึทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจลดลง อีกทัง้ การเพิ่มทนุใน

ครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทนุในสดัสว่นท่ีค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่า ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจํานวน ซึง่จะทําให้

บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทนุได้ตามท่ีคาดไว้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนมุติัให้เสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้

ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่วข้างต้น 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่ผู้ ซือ้ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไม่มีการเสนอสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุของบริษัทฯ ดงักล่าวให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด้วย ดงันัน้ การนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ และการเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน

เอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดงักล่าวโดย

กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่จะต้องดําเนินการให้ถกูต้องตามขัน้ตอนของกฎหมายและจริยธรรมโดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของทัง้ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสําคญั อีกทัง้ต้องไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นสําคญั 

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
 คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7) ข้างต้น  

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

    (นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

      ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
  

สืบเน่ืองจากการท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ครัง้ท่ี 6/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.  มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ านวน 200,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วฒันภกัดี จ ากดั

โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี (“ผู้ซือ้”)  ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
850,000,000 บาท ถือเป็นการก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 43.11 ซึง่เข้าข่ายเป็น
การเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 
10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558”) (“การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้”) ในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกัน
ตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคา
ดงักล่าว นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ซือ้ด้วย 

 ทัง้นี ้ข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นมีดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการ
ก าหนดราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 
บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จ านวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ซือ้ ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้  850,000,000  บาท ทัง้นี ้การ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ของราคาตลาด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 และภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในคราวนี ้
ผู้ ซือ้จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในจ านวนร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ)  
 

ในการนี ้ภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ดังกล่าว ผู้ ซือ้จะเข้าเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการ
จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ) ท าให้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้
ซือ้เป็นการท ารายการกบับคุคลท่ีจะเข้าเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
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ของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากบั
ร้อยละ 122.36 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 
3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้ ซือ้ได้ในสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ในการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ซือ้) 

1.2  การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีท่ี้ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเกิดจากการเจรจาและ
ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ ซือ้ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดดงักล่าว อยู่
ในช่วงราคามลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) โดยมลูค่ายตุิธรรมของราคาหุ้นของบริษัทฯ 
อยูใ่นช่วงราคาที่  1.89 ถงึ 6.43 บาทตอ่หุ้น และมีมลูค่ายตุิธรรมท่ีเป็นราคาฐานท่ี  4.02 ตอ่หุ้น ซึง่การเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาท่ีมีสว่นลดจากราคาตลาดให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ี
ใกล้เคียงกบัราคาฐานของมลูค่ายตุิธรรมข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทนุในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดดงักล่าวจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะ
สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้ในวงเงินท่ีต้องการภายในเวลาท่ีจ ากดั ซึง่จะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ไม่ติดภาระเง่ือนไขข้อจ ากดัของสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุกบัสถาบนัการเงิน และเป็นการ
ร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ ท่ีมีความพร้อมด้าน
สถานะทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีดีกับกลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในส่วนของธุรกิจทีวีดิจิทลัและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และก่อให้เกิดเช่ือมัน่
ในศกัยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสถาบนัการเงินได้ภายใต้สภาวการณ์ของธุรกิจทีวี
ดิจิทลัท่ียงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ท่ีต้องมีภาระผกูพนัในค่าใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสงูและภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม
ทีวีดิจิทลัท่ีชะลอตวั 

ส าหรับวิธีการประเมินมลูค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสม ปรึกษาทางการเงินใช้วิธี
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow หรือ DCF) เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินมลูค่า
หุ้นท่ีสะท้อนปัจจยัพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการ
ในอนาคต  

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่น าวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Historical trading price) มาใช้ในการประเมิน
มลูค่ายตุิธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เน่ืองจากข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพคลอ่ง
ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตัง้แตช่่วงเวลา 1 วนั  1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึง่มีอตัราการ
หมนุเวียนการซือ้ขายต่อวนั (Turnover Ratio per day) ทัง้ด้านปริมาณการซือ้ขายหุ้น และมลูค่าการซือ้ขายหุ้น 
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ท่ีมีสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ (AMARIN) ท่ีต ่ากว่าอตุสาหกรรมอย่างมีนยัส าคญั กล่าวคืออตัรา
การหมนุเวียนของปริมาณการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อย
ละ 0.01 เปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนของปริมาณการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ท่ีร้อยละ 0.49 และของกลุม่อตุสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุม่
อตุสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึ่งเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.51 และร้อยละ 
0.38 ตามล าดบั  

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการซือ้ขายหุ้นตอ่วนัของ AMARIN และกลุม่อตุสาหกรรม 

ปรมิาณการซือ้ขายหุน้ตอ่วนั  ชว่งระยะเวลายอ้นหลงั 

(Trade Volume)  1 วนั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

หน่วย : รอ้ยละ       

SET 0.42 10.50 32.95 64.16 118.89 

กลุม่บรกิาร 0.47 10.92 33.97 73.88 123.46 

กลุม่อตุสาหกรรมสือ่และสิง่พมิพ ์ 0.34 11.14 29.18 60.58 92.18 

AMARIN 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 

ท่ีมา www.setsmart.com  

ส าหรับอตัราการหมนุเวียนของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
คิดเป็นร้อยละ 0.01 เปรียบเทียบกบัอตัราการหมนุเวียนของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ท่ีร้อยละ 0.37 และของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) 
และกลุม่อตุสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึง่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.30 และ
ร้อยละ 0.26 ตามล าดบั 

ตารางเปรียบเทียบมลูค่าการซือ้ขายหุ้นตอ่วนัของ AMARIN และกลุม่อตุสาหกรรม 

มลูคา่การซือ้ขายหุน้ตอ่วนั 1/ ชว่งระยะเวลายอ้นหลงั 

(Trade Value)  1 วนั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

หน่วย : รอ้ยละ       

SET 0.35 0.39 0.40 0.38 0.37 

กลุม่บรกิาร 0.33 0.29 0.33 0.32 0.30 

กลุม่อตุสาหกรรมสือ่และสิง่พมิพ ์ 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 ค านวณโดยน ามลูค่าการซือ้ขายหุ้น หารด้วยมลูค่าตลาด 

นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธีการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) วิธีราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book 

http://www.setsmart.com/
http://www.setsmart.com/
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Value Approach)เน่ืองจากเป็นมลูค่าท่ีค านึงถึงฐานะการเงิน ณ ช่วงใดช่วงหนึ่ง ไม่สะท้อนถึงความสามารถใน
การท าก าไรของกิจการในอนาคต และไม่น าวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable 
Approach) ได้แก่ วิธีราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach – P/E) และวิธีมลูค่ากิจการ
ต่อก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (Enterprise Value to Earning before Interest, 
Tax, Depreciation and Amortization Approach – EV/EBITDA) เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดสุทธิ และมีผล
ขาดทนุก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา ตามข้อมลูทางการเงินรวมฉบบัลงวนัท่ี  30 กนัยายน 
2559  

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้สมมติฐานการจดัท า ดงันี ้
 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด หรือ  DCF ในการ

ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของบริษัทฯ โดยการค านวณมลูค่าปัจจบุนั (Present Value) ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการด าเนินธุรกิจในอนาคตและคิดลดด้วยอตัราคิดลด (Discount Rate) ท่ีเหมาะสม ส าหรับการ
ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้วิธีรวมสว่นของกิจการ (Sum of the Part) ซึง่
เป็นการประเมินมลูค่าหุ้นจากการประมาณการผลประกอบการของแต่ละส่วนธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีสะท้อนถึง
มลูค่ายตุิธรรมของแต่ละธุรกิจได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจแตกต่าง
กนั อีกทัง้บริษัทในกลุม่แต่ละบริษัทยงัมีโครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure) เฉพาะตวั โดยธุรกิจหลกัของกลุม่ 
คือ ธุรกิจส านกัพิมพ์และสิง่พิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทลั 
 ธุรกิจส านักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ : ประกอบธุรกิจโดยบริษัท อมรินทร์ พริน้ติง้ แอนด์ พับบลิชช่ิง จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMARIN”) ซึ่งมีส่วนงานธุรกิจหลกั ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
สิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสาร และส านักพิมพ์ และส่วนงานธุรกิจอ่ืน ประกอบด้วย ธุรกิจจัด
กิจกรรมส่ือการตลาด งานแฟร์และอีเวนท์ เป็นต้น  

 ธุรกิจทีวีดิจิทลั : ประกอบธุรกิจโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั (“อมรินทร์ เทเลวิชัน่” หรือ “ATV”) 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ี AMARIN เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ช่องรายการท่ี 34 ภายใต้
ช่ือช่อง “อมรินทร์ทีวี”  ซึ่งได้รับใบอนญุาตดิจิทลัทีวีด้วยมลูค่าราคาประมลูทัง้สิน้ 3 ,320,000,000 บาท 
(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 15 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2572 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเงินลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ อีก ได้แก่ บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จ ากดั (“KADOKAWA”) 
ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุกบับริษัทในเครือของบริษัทคาโดคาวะ คอร์ปอเรชัน่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 46.00 
เพ่ือร่วมกนัผลิตสื่อในรูปแบบ Light Novel และ Anime ในภาษาไทย รวมทัง้สร้างแพลตฟอร์มดิจิทลัในรูปแบบ
ต่างๆ และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั (“อมรินทร์ บุ๊ค”หรือ “ABOOK”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือท่ีบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 19.00 ด าเนินธุรกิจเป็นผู้จดัจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์และสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ผ่านระบบสายส่ง
ตวัแทนร้านหนงัสือทัว่ประเทศ และขายปลีกผา่นร้านนายอินทร์  
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินได้จดัท าประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการซึ่งจดัท าโดยผู้บริหารของ
บริษัท ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดท าประมาณการทาง
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การเงินท่ีได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้บริหารถึงนโยบายการด าเนินงาน และได้ปรับสมมติฐาน
บางรายการให้สะท้อนถึงสภาวะตลาดและการแข่งขนัในอตุสาหกรรม ปัจจยัความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยตัง้อยู่บนสมมติฐานว่า
ข้อมลูและเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทัง้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นจริงถกูต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัใด 
และสญัญาทางธุรกิจต่างๆที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือท่ีท ากบัคู่สญัญายงัคงถกูต้อง
ตามกฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผกูพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก  
ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถกูต้องและความสมบูรณ์ของข้อมลูได้ ตลอดจนเป็น
การพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและข้อมลูท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีท าการศึกษาเท่านัน้ หากปัจจัย
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันหรือข้อมูลภายหลังวันท่ีในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
สาระส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯและการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของบริษัทได้ 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm หรือ FCFF) โดยตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนัยกเว้นธุรกิจทีวีดิจิทลั ซึง่มี
ก าหนดระยะเวลาการได้รับอนญุาตในการประกอบกิจการท่ีชดัเจน โดยจะท าการประมาณการมลูค่าหุ้นตลอด
ช่วงอายขุองใบอนญุาตจนกวา่ใบอนญุาตจะหมดอาย ุโดยสรุปได้ดงันี ้

 

 AMARIN ATV 

ระยะเวลาการท าประมาณการ FCFF เพ่ือใช้

ในการประเมินมลูค่าของบริษัท 

ปี 2559 – 2564 

รวม 5 ปีนบัจาก สิน้ปี 2559 

ปี 2559 – 2572 

รวม 13 ปีนบัจากสิน้ปี 2559 

 

เทา่กบัอายขุองใบอนญุาต

คงเหลือ 

สมมติฐานการท าธุรกิจได้อยา่งต่อเน่ือง

ตลอดไป (Going Concern) 

ใช่ ธุรกิจสิน้สดุเม่ือใบอนญุาต
หมดอาย ุ

มลูค่า ณ สิน้ปีสดุท้ายท่ีมีการจดัท าประมาณ

การทางการเงิน (Terminal Value) 

ค านวณจาก 

FCFF ในปี 2564 

ไมมี่ 

อตัราการเติบโตระยะยาว ภายหลงัสิน้ปี

สดุท้ายท่ีมีการจดัท าประมาณการทางการเงิน 

(Terminal Growth or 𝑔) 

0.0% ไมมี่ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  

 - 6 -  

 

 
 โดยค านวณมลูคา่ ณ สิน้ปีสดุท้ายท่ีมีการจดัท าประมาณการทางการเงิน (Terminal Value) จากสมการ 
 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹ปีสดุทา้ยทีม่กีารจดัท าประมาณการทางการเงนิ(1 + 𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

 
ส าหรับ KADOKAWA ซึ่ง เ ป็นบริษัทร่วมท่ี AMARIN ถือหุ้ นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 46.00 นัน้  เ น่ืองจาก 
KADOKAWA เป็นธุรกิจใหม่และยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินงาน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของ AMARIN เม่ือวนัท่ี 2 
กนัยายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการร่วมลงทนุด้วยทนุจดทะเบียนและช าระแล้วรวม 30 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินลงทนุ
โดย AMARIN จ านวน 13.8 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงประเมินมูลค่าของ KADOKAWA แบบ 
Conservative Approach เทา่กบัจ านวนเงินลงทนุซึง่ KADOKAWA ได้รับจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในสว่นของ ABOOK ซึง่เป็นบริษัทในเครือท่ี AMARIN ถือหุ้นในสดัสว่นเพียงร้อยละ 19.00 ท่ีปรึกษาทางการเงิน
ได้ประเมินมลูค่าแบบ Conservative Approach เท่ากบัมลูค่าทางบญัชีตามสดัสว่นการลงทนุ โดยใช้มลูค่าทาง
บญัชีของ ABOOK ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 115.4 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุโดย AMARIN 
จ านวน 21.9 ล้านบาท เน่ืองจาก AMARIN ถือหุ้นใน ABOOK เพียงส่วนน้อย มลูค่าเงินลงทนุใน ABOOK คิด
เป็นสดัส่วนท่ีไม่เป็นนัยส าคญัเม่ือเทียบกบัมลูค่ากิจการของทัง้กลุ่ม นอกจากนี ้ธุรกิจการจัดจ าหน่ายหนังสือ
และสิง่พิมพ์และ ABOOK ไมมี่การเปลี่ยนแปลงใดที่มีนยัส าคญั 

 
 การประมาณการกระแสเงินสดและสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทในเครือแต่
 ละบริษัท มีดงัต่อไปนี ้
 

สมมตฐิานที่ส าคัญในการท าประมาณการ AMARIN 
 

 รายได้รวม 
โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทมาจากสายงานธุรกิจ 2 สายงาน ได้แก่ 

 สว่นงานธุรกิจผลติและจ าหน่ายสิง่พิมพ์ รายได้จากสว่นงานธุรกิจผลติและจ าหน่ายสิง่พิมพ์ ของบริษัทใน
ปี 2556 – 2559 มีอตัราการเติบโตลดลงเน่ืองจากผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเมืองและภาวะทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนชะลอตวัซึ่งผู้บริหารคาดการณ์ว่าในอนาคตอปุสงค์ในตลาด
จะค่อยๆ เพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ อีกทัง้ยงัได้ฐานลกูค้าสิ่งพิมพ์จากการลงทนุในเคร่ืองจกัร
ใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2559 ท่ีมีคุณสมบัติการพิมพ์งานท่ีมีความประณีตและมีลกัษณะเฉพาะของงาน
พิมพ์ ท าให้สามารถรองรับงานพิมพ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ตลอดจนการเพิ่มขึน้ของฐานลูกค้าหนังสือ
ต่างประเทศ รวมทัง้ KADOKAWA ซึ่งเร่ิมประกอบธุรกิจและจดัพิมพ์หนงัสือประเภท Light Novel จาก
ต่างประเทศ ดังนัน้ในการประมาณการรายได้ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์  ผู้ บริหาร
คาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตในปี 2559 จะลดลงร้อยละ 10.4 ซึ่งสอดคล้องกบัอตัราการเติบโตท่ีลดลง
ในปีท่ีผ่านมาและมีอัตราการเติบโตลดลงท่ีปรับตัวดีขึน้ โดยลดลงร้อยละ 1.3 และ 0.4 ในปี 2560 – 
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2561 จากนัน้จะเข้าสูเ่สถียรภาพโดยเติบโตในอตัราท่ีคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 0.6 – 1.6 ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้น
ไป  

 สว่นงานธุรกิจอ่ืน ประกอบด้วย ธุรกิจจดักิจกรรมสื่อการตลาด งานแฟร์และอีเวนท์ จดัอบรมสมัมนา และ
อ่ืนๆ งานแฟร์และอีเวนท์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของสายงานธุรกิจอ่ืน ยงัคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่าง
ต่อเน่ืองในปี 2559 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่า
รายได้จากส่วนงานธุรกิจอ่ืนจะลดลงจากปี 2558 เพียงเล็กน้อยเท่ากบัร้อยละ 0.3 และจะขยายตวัขึน้
ร้อยละ 10.3 ในปี 2560 เน่ืองจากการเปิดตวัของสว่นขยายอาคารแสดงสินค้าท่ีศนูย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค ซึง่ท าให้ AMARIN สามารถเพิ่มจ านวนร้านในงานแฟร์ และตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นไป อตัรา
การเติบโตจะคงท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 2.1 – 2.8 

โดยคาดว่าการเติบโตของส่วนงานธุรกิจอ่ืนจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
 สิ่งพิมพ์จะลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 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 
สว่นงานธุรกิจผลติและ
จ าหน่ายสิง่พิมพ์ 

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 
 

 ต้นทุนการขาย 
 ต้นทุนขายต่อรายได้รวมค่อนข้างคงท่ีในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากับร้อยละ 68.0 – 68.7 โดยผู้บริหาร

คาดกาณ์ว่าต้นทนุขายจะเพิ่มขึน้เลก็น้อยในปี 2559 และ AMARIN จะสามารถรักษาระดบัเดียวกนันีไ้ด้
ในปีตอ่ๆไป ท่ีร้อยละ 69.4 – 69.7 

 ต้นทนุการขายของสว่นงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากบัร้อยละ 36.8 – 
39.3 ซึง่ผู้บริหารคาดการณ์วา่จะลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 37.2 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 34.1 ในปี 
2564 เน่ืองด้วยโรงพิมพ์มีการปรับสดัส่วนสาขาการผลิตให้มีความเหมาะสม และเพิ่มเทคนิคการผลิต
เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึน้ ประกอบกับมีการน าเข้าเคร่ืองพิมพ์ใหม่จ านวน 3 เคร่ือง
ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ซึ่งท างานได้อย่างประณีตและมีประสิทธิภาพมากขึน้เป็น ส่งผลให้ต่อรอง
ราคางานพิมพ์กบัลกูค้าได้ในราคาที่สงูขึน้ด้วย 

 ต้นทุนการขายของส่วนงานธุรกิจอ่ืนในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากับร้อยละ 47.2 – 81.3 โดยผู้บริหาร
คาดการณ์วา่จะอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างคงท่ีตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไปที่ร้อยละ 49.4 – 52.6 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ประกอบด้วย ผลตอบแทนพนักงานและผู้ บริหาร ค่าคอมมิชชั่น 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายส านกังาน และค่าเสื่อมราคา โดยในปี 2556 – 2558 ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 15.5 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 17.9 
ในปี 2558 ซึ่งคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมจะเพิ่มขึน้อีกในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 19.9 และจะคงอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 19.2 – 20.1 ในปี 2560 – 2564 

 
 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 20.0 ตลอดปีประมาณการซึง่เป็นอตัราภาษีปกติของกรมสรรพากร 
 
 เงนิทุนหมุนเวียน 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณการเงินทนุหมนุเวียนโดยอ้างอิงจากข้อมลูการด าเนินงานอดีตประกอบกบั

การคาดการณ์ของผู้บริหาร ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านลา่งนี ้
 

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

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 77.3 83.8 83.4 83.4 
ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือ 72.4 85.0 79.4 79.4 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 33.4 41.0 47.4 47.4 

 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ บริหารคาดการณ์ว่าจะมี
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุจ านวน 30.2 ล้านบาทในปี 2559 และ 40.2 ล้านบาทตอ่ปีตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้น
ไป 

สมมตฐิานที่ส าคัญในการท าประมาณการ ATV 
 

 รายได้รวม 
รายได้หลกัของช่องรายการของบริษัทคือรายได้ค่าโฆษณา โดยประมาณการรายได้ค่าโฆษณาโดย
ค านวณผลคณูของ 
(1)  จ านวนนาทีโฆษณาเฉลี่ยตอ่ชัว่โมงซึง่ไมเ่กิน 10 นาทีอ้างอิงตามที่กฎหมายก าหนด 
(2)  จ านวนชัว่โมงท่ีผู้บริหารคาดการณ์ว่าสามารถขายนาทีโฆษณาได้ต่อวนั ซึ่งเท่ากบั 18 ชัว่โมง

ตอ่วนั 
(3)  จ านวนวนัในแตล่ะปีโดยใบอนญุาตจ าหมดอายสุญัญาในเดือนพฤษภาคม 2572 
(4)  อตัราท่ีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการของ

ผู้บริหารโดยในปี 2559 จะมีอตัราท่ีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ท่ีสงูขึน้จากร้อยละ 26.7 ในปี 
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2558 เป็นร้อยละ 60.0 ได้ ซึง่เป็นผลอนัเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับทีมงานขายท่ีมีประสบการณ์สงู
ในอตุสาหกรรมเข้ามาร่วมงานเม่ือต้นปี 2559 และ 

(5)  อัตราค่าโฆษณาต่อนาที ซึ่งอ้างอิงจากอัตราค่าโฆษณาในปัจจุบัน โดยพิจารณาร่วมกับ
ประมาณการอตัราค่าโฆษณาของผู้บริหาร แผนงานการขายโฆษณาของช่องอตัราค่าโฆษณา
ของระบบอนาล็อกในปัจจุบันและการทยอยสิน้สุดอายุสัมปทานของทีวีในระบบอนาล็อก
กลา่วคือสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 จะสิน้สดุในปี 2561 และสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 ในการออกอากาศในระบบอนาลอ็กในปี 2563 ซึง่จะมีผลให้ผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนระบบการรับชมจากระบบอนาลอ็กเป็นระบบดิจิทลั และผู้บริหารเช่ือว่าจะท าให้จ านวน
ฐานผู้บริโภคของระบบดิจิทลัเพิ่มสงูขึน้และมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินค่า
โฆษณาของสื่อโทรทศัน์ประเภทอนาลอ็คถกูโอนย้ายมาจดัสรรมายงัทีวีดิจิทลัมากขึน้ ทัง้นีค้าด
วา่อตัราการเติบโตของอตัราโฆษณาจะเข้าสูภ่าวะคงที่ตัง้แตปี่ 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
อตัราค่าโฆษณา 

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

 
หน่วย : ล้านบาทตอ่ปี ข้อมลูในอดีต ประมาณการปี 2559 – 2572 

ปี 2557 ปี 2558 9 เดือน ปี 2559 
รายได้รวม 31.3 103.0 158.1 219.6 – 2,329.7 

 
 ต้นทุนการขาย 
 ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของธุรกิจทีวีดิจิทลั ประกอบด้วย ต้นทนุคา่ผลิตรายการ เงินเดือนฝ่ายผลติรายการ 

คา่เช่าโครงข่าย และต้นทนุคา่ใบอนญุาตตดัจ าหน่าย โดยผู้บริหารคาดการณ์วา่ต้นทนุการขายตอ่รายได้
รวมจะเทา่กบัร้อยละ 48.6 – 51.2 เม่ือเข้าสูภ่าวะคงที่ภายหลงัปี 2563 เป็นต้นไป 

 ต้นทนุคา่ผลิตรายการ : ในการประมาณการอ้างอิงจากงบประมาณในการผลิตรายการท่ีผู้บริหารตัง้ไว้ใน
ปี 2559 จากนัน้ในปี 2560 – 2563 ประมาณการให้มีอตัราการเติบโตขึน้อีกร้อยละ 50.0 – 30.0 และ
เติบโตเทา่กบัร้อยละ 15.4 ในปี 2563 เพ่ือผลิตรายการท่ีมีคณุภาพและมีความหลากหลาย สามารถ
ดงึดดูผู้ชม และเพิ่มความสามารถในการท ารายได้คา่โฆษณาได้ จากนัน้ ตัง้แตปี่ 2564 เป็นต้นไป 
ประมาณการอตัราการเติบโตร้อยละ 5.0 ต่อปี 

 เงินเดือนและสวสัดิการฝ่ายผลติรายการ : ผู้บริหารคาดการณ์วา่เงินเดือนและสวสัดิการฝ่ายผลติรายการ
ตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป จะเติบโตในอตัราคงท่ีท่ีร้อยละ 5.0 โดยอ้างอิงจากนโยบายการขึน้เงินเดือน 
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 คา่เช่าโครงข่าย : อ้างอิงจากต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงท่ี ATV ได้มีการท าสญัญากบัผู้ให้บริการโครงข่าย โดยใน
ปี 2559 ATV ได้ช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 15.5 ล้านบาท และผู้บริหารคาดการณ์วา่จะมีอตัราการ
เติบโตร้อยละ 3.0 ทกุ 3 ปี โดยเพิ่มขึน้ครัง้แรกในปี 2560 

 ต้นทนุคา่ใบอนญุาตตดัจ าหน่าย : ตดัจ าหน่ายเป็นเวลา 15 ปี ซึง่เทา่กบัอายขุองใบอนญุาตที่ได้รับ 
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วยคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตและกองทนุวิจยัและพฒันา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์รายปี เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ ค่าใช้จ่ายในการท าตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ คา่เช่าตามสญัญาเช่า และคา่เสื่อมราคา โดยผู้บริหารคาดการณ์วา่คา่ใช้จ่ายในการขาย
และบริหารตอ่รายได้รวมจะเทา่กบัร้อยละ 10.8 – 14.2 เม่ือเข้าสูภ่าวะคงที่ภายหลงัปี 2563 เป็นต้นไป 
โดยคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตคิดรวมเป็นอตัราร้อยละ 4.0 จากรายได้คา่โฆษณา แบง่เป็นร้อยละ 2.0 
ส าหรับช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี และอีกร้อยละ 2.0 เข้ากองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 
 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 ภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 20.0 ตลอดปีประมาณการซึง่เป็นอตัราภาษีปกติของกรมสรรพากร 
 
 เงนิทุนหมุนเวียน 
 การประมาณการเงินทนุหมนุเวียนโดยอ้างอิงจากข้อมลูการด าเนินงานในปัจจบุนัประกอบกบัการ

คาดการณ์ของผู้บริหาร ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านลา่งนี ้
 
หน่วย : วนั ข้อมลูในอดีต ประมาณการ 

ปี 2559 – 2572  ปี 2558 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 185.1 100.0 
ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือ 14.2 14.2 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 40.9 40.9 

 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

คา่ใช้จ่ายในการลงทนุประกอบด้วยการช าระคา่ใบอนญุาตและการลงทนุในการปรับปรุงสตดูิโอและซือ้อปุกรณ์
เพิ่มเติม ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านลา่งนี ้
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หน่วย : ล้านบาท ประมาณการปี 2559 – 2572 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 - 2572 
ช าระคา่ใบอนญุาต 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) 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital หรือ WACC) เป็น
อตัราคิดลด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  

𝐷

𝐸

(1 +
𝐷

𝐸
)

(𝐾𝑑)(1 − 𝑇) +
1

(1 +
𝐷

𝐸
)

(𝐾𝑒) 

 
โดยท่ี   
𝐾𝑒 = ต้นทนุทางการเงนิ หรืออตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น โดยอ้างอิงจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

𝐾𝑑  = ต้นทนุทางการเงนิของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมถวัเฉลี่ยของแตล่ะบริษัทในเครือ 

𝑇 = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่เท่ากบั 20.00% 
𝐷

𝐸
 = อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ อ้างอิงจากหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเป้าหมายของแต่ละบริษัทในเครือ 

 
อยา่งไรก็ตามในการค านวณหาต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (𝑊𝐴𝐶𝐶) จ าเป็นต้องค านวณหาคา่ 𝐾𝑒 

ซึง่ค านวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี ้
 

𝐾𝑒  =  𝑅𝑓 + 𝛽𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
โดยท่ี   
𝑅𝑓 = อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง โดยส าหรับ AMARIN ซึง่เป็นบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจที่มีความต่อเน่ือง อ้างอิงจาก

อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ณ วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เท่ากบั 3.16% และส าหรับ ATV ท่ีปรึกษา
ทางการเงนิอ้างอิงอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ13 ปี ซึง่เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตคงเหลือ ณ วนัที่ 21 พฤศจิกายน 
2559 เท่ากบั 2.91% 

𝛽𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = ค่าสมัประสทิธ์ิความแปรปรวนส าหรับบริษัทท่ีมีเงินทนุประกอบด้วยเงินกู้และเงินทนุผู้ ถือหุ้น หรือ Levered Beta ซึง่ท่ีปรึกษา
ทางการเงนิอ้างอิงจาก Levered Beta ย้อนหลงั 3 ปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯเทียบเคียงในอตุสาหกรรมท่ี
บริษัทในเครือด าเนินธรุกิจอยู ่
 
จากนัน้ จะท าการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโ้ดยการน าโครงสร้างเงินทนุของบริษัทเทียบเคียงออกตามสมการ: 
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𝛽𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 =
𝛽𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑

1 + (1 − 𝑇)(
𝐷

𝐸บริษัทเทียบเคยีง
)
 

 
จะได้ค่า Unlevered Beta ของบริษัทเทียบเคียง และน าโครงสร้างเงินทนุเป้าหมายของบริษัทในเครือเข้าไปแทนตามสมการ: 

𝛽𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = 𝛽𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑[1 + (1 − 𝑇) (
𝐷

𝐸บริษัทในเครือ
)] 

 

𝛽𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑  = ค่าสมัประสทิธ์ิความแปรปรวนส าหรับองค์กรท่ีมีเงินทนุทัง้หมดมาจากผู้ ถือหุ้น หรือ Unlevered Beta เท่ากบัค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของ Unlevered Beta ของบริษัทเทียงเคียงในธุรกิจเดียวกนักบับริษัทในเครือ 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 = อตัราผลตอบแทนสว่นท่ีเกินจากอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (Market Risk Premium) ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อ้างอิงจากนโยบายของฝ่ายวิจยัหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต เท่ากบั 8.50% 

𝐾𝑒 = ต้นทนุทางการเงนิ หรืออตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น โดยอ้างอิงจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 

ตารางตอ่ไปนีส้รุปข้อมลูบริษัทเทียบเคียงในอตุสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ เพ่ือน าคา่เฉลี่ยถวัน า้หนกัของ 
𝛽𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 ไปค านวณหาค่า 𝛽𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 และ 𝐾𝑒  ของบริษัทในเครือแตล่ะบริษัทตอ่ไป 

 
บริษัทเทียบเคียง อตัราสว่นหนีส้ิน

ท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ต่อทนุ 

(D/E) 

คา่สมัประสทิธ์ิ

ความแปรปรวนท่ี

มีเงินกู้ 

(Levered Beta) 

คา่สมัประสทิธ์ิ

ความแปรปรวนท่ี

ไมมี่เงินกู้ 

(Unlevered Beta) 

 

ธุรกิจส านกัพิมพ์และสิง่พิมพ์ : เทียบเคียงกบั AMARIN  

EPCO 
บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

0.52 1.05 0.74 

POST 
บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) 

0.64 0.23 0.15 

SE-ED 
บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

0.27 0.50 0.41 

TH 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

- 1.31 1.31 

MATI 
บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) 

- 0.42 0.42 

NMG 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

0.30 0.69 0.56 

SPORT 
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

2.08 1.15 0.43 

ค่าเฉล่ีย   0.57 
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บริษัทเทียบเคียง อตัราสว่นหนีส้ิน

ท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ต่อทนุ 

(D/E) 

คา่สมัประสทิธ์ิ

ความแปรปรวนท่ี

มีเงินกู้ 

(Levered Beta) 

คา่สมัประสทิธ์ิ

ความแปรปรวนท่ี

ไมมี่เงินกู้ 

(Unlevered Beta) 

 

ค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนัก   0.54 

    

ธุรกิจสื่อโทรทศัน์รวมถึงทีวีดิจิทลั : เทียบเคียงกบั ATV 

BEC 
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

0.12 1.01 0.92 

WORK 
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

0.06 1.09 1.04 

RS 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

0.14 1.17 1.05 

MONO 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

0.28 1.29 1.05 

GRAMMY 
บริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 

0.32 0.69 0.55 

MCOT 
บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

0.01 1.04 1.03 

NMG 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

0.30 0.69 0.56 

NBC บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 0.84 0.84 

ค่าเฉล่ีย   0.88 

ค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนัก   0.92 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินได้ค านวณต้นทนุทางการเงิน หรืออตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (𝐾𝑒) โดยอ้างอิงจาก Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณ AMARIN ATV 

𝑅𝑓 3.16% 2.91% 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 8.50% 8.50% 

𝛽𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 0.62 3.13 

𝐾𝑒 8.46% 29.52% 

 
จากนัน้ น าคา่ 𝐾𝑒 ท่ีค านวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ไปค านวณหา 𝑊𝐴𝐶𝐶 โดยมี
รายละเอียดการค านวณดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 

 

ปัจจยัที่ใช้ในการค านวณ AMARIN ATV 

𝐾𝑑 4.70% 4.25% 

𝑇 20.00% 20.00% 

𝐷/𝐸 0.19 3.00 

𝑊𝐴𝐶𝐶 7.70% 9.93% 

 
สรุปประมาณการกระแสเงนิสดของกจิการของบริษัทในเครือ และการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุ้น AMARIN 

 
ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ (FCFF) ของบริษัทจากสมมติฐานดงักลา่วข้างต้น สามารถสรุปได้ดงันี ้

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

216.9 – 244.7 (923.6) – 526.5 

 
การประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น AMARIN ด้วยวิธี DCF ปรับปรุงด้วยมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ 
สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ประเมินมลูคา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

AMARIN ATV รายการปรับปรุง /1 

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% 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ AMARIN 2,592.4 (1,744.2) 21.9 13.8 
จ านวนหุ้นท่ีออกช าระแล้วทัง้หมดของ 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 ุ/1 : รายการปรับปรุง ได้แก่ มลูค่าเงินลงทนุในบริษัทในเครือ คือ ABOOK และ KADOKAWA 

 
เน่ืองจากผลการประเมินมลูคา่กิจการนัน้ขึน้อยูก่บัสมมติฐานที่ส าคญัหลายประการ ท่ีปรึกษาทางการเงินจงึได้จดัท าการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการศกึษาถงึผลกระทบของปัจจยัต่างๆท่ีมีตอ่มลูคา่
ยตุิธรรมของหุ้นของ AMARIN โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ปัจจยัท่ีเปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง มลูค่าหุ้นของ AMARIN 

(บาทตอ่หุ้น) 
อตัราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) + 1.0% 4.02 – 5.44 
ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ย (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 ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้น AMARIN ด้วยวิธี DCF 
และ Sum of the Part มีช่วงมลูค่ายตุิธรรมของหุ้น AMARIN เทา่กบั 1.89 – 6.43 บาทตอ่หุ้น 

1.3  การก าหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2560 คือระหวา่งวนัท่ี 15 ถงึ 23 พฤศจิกายน 2559 ซึง่จะเทา่กบั 7.47 บาท ซึง่การค านวณราคาตลาดถวัเฉลี่ย
ถวัน าหนกัต่อหุ้น ค านวนจากผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายรวม 7 วนัท าการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 
7 วนัท าการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูค่าการซือ้
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ขายรวม ค านวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั ตาม
ข้อมลูการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ท่ีปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

 เน่ืองด้วย บริษัทฯ ประสบภาวะผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา
ตามท่ีปรากฏในสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามตารางด้านล่างซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
และความเพียงพอของกระแสเงินสดท่ีใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
เงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพ่ือการลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจซึง่
มีต้นทุนการด าเนินการท่ีสงู โดยใช้ส าหรับการจ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการให้บริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิทลั (“ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี”) การช าระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน การจ่ายคืน
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การผลิตรายการ
โทรทศัน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุนีภ้ายในต้นปี 2561 

 ข้อมลูตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 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 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (468.93) (416.41) (91.46) 285.08 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 925.67 1,394.60 1,965.00 2,058.69 

  อนึ่ง การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้เป็นวิธีการระดมทนุท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทนุได้ตามวงเงินท่ีบริษัทฯ ต้องการและได้ภายในก าหนดเวลาของบริษัทฯ 
ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ไม่ติดภาระเง่ือนไขข้อจ ากัดของสดัส่วน
หนีส้ินต่อทนุกบัสถาบนัการเงิน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้
เพ่ือการร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทนุและ มีความเช่ียวชาญ
ในการด าเนินธุรกิจท่ีหลากหลายอตุสาหกรรม รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจท่ี
หลากหลายจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทนุตามจ านวนท่ีต้องการเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ และยงัช่วยเสริมสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) รวมทัง้สถาบนัการเงินได้ อีก
ทัง้ ผู้ ซือ้มีศกัยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทนุท่ีชดัเจน เข้าใจนโยบายและวิสยัทศัน์การด าเนินงานของ
บริษัทฯ  และสามารถตอบสนองตอ่แผนการระดมทนุของบริษัทฯ ได้   

 
 ทัง้นี ้จากข้อมลูฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึง่มีผลประกอบการขาดทนุในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ท่ีผ่านมาตามตารางผลการด าเนินงานข้างต้น และเม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ี 4.32 เท่า ตาม

http://www.setsmart.com/
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ข้อมลูงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่มีสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุในระดบัสงู
จะเป็นข้อจ ากัดส าหรับบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการด าเนิน
กิจการ  นอกจากนี ้การเพิ่มทนุโดยวิธีการอ่ืนอาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทนุได้ทนัตามแผนการใช้เงิน
และ/หรือไม่ได้จ านวนเงินทนุครบตามท่ีต้องการซึง่จะสง่ผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นักลงทนุทัว่ไป (Public Offering) มีขัน้ตอน
และต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการซึ่งจะท าให้บริษัทระดมทุนได้ช้าและอาจไม่ทนัต่อความต้องการใช้เงิน
ของบริษัทฯ และในส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) จะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับความไม่แน่นอนของจ านวนเงินทุนท่ีจะได้รับ เน่ืองจากบริษัทฯ อาจ
ไม่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่มี
ความสนใจการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี
เท่าท่ีควรจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา อีกทัง้ การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทนุในสดัส่วนท่ีค่อนข้างมาก จึงมี
ความเป็นไปได้ว่าผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจ านวน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตาม
จ านวนที่ต้องการ 

 
2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะน าเงินที่ได้จะรับจากการเพิ่มทุนไปใช้ใน

โครงการ 

บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้ไปลงทนุ
เพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทลั ช่อง 34 ภายใต้ช่ือช่อง “อมรินทร์ ทีวี เอชดี”  ซึ่งปัจจุบนัด าเนินโครงการอยู่ภายใต้
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั (“อมรินทร์ เทเลวิช่ัน หรือ ATV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557  อมรินทร์ เทเลวิชั่น เป็นผู้ชนะการประมูล
ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี ด้วยมลูค่าราคาประมลูทัง้สิน้ 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 15 
ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2572 และเข้าท าสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์
ประเภทท่ีใช้คลื่นความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสงู กับสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพับก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 
ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571 (“ค่าบริการโครงข่ายทีวีดจิทิัล”) โดยบริษัทฯ จะน าเงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทนุ
ไปใช้ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

2.2.1 การจ่ายช าระคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี 

 อมรินทร์ เทเลวิชัน่ มีภาระผกูพนัในการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลัทีวี ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
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ประมลูคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในการประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ดงันี ้

 

ปัจจุบนั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ ได้จ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลัทีวีแล้ว ตัง้แต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3  รวม
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลัทีวีท่ีจ่ายแล้วทัง้สิน้ 2,083,000,000 บาท คงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลั
ทีวี ท่ียังไม่ได้จ่าย ในงวดท่ี 4 ถึงงวดท่ี 6 รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ท่ียังไม่ได้จ่ายทัง้สิน้ 
1,237,000,000 บาท 

 2.2.2 การจ่ายช าระคา่บริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือนดิจิทลั  

อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จะต้องช าระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั โดยช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 14,160,000 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เม่ือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ติดตัง้สถานีโครงข่ายแล้วเสร็จตามท่ี กสทช. 
ก าหนด หรือในกรณีท่ีสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกยงัติดตัง้สถานีโครงข่ายในบางพืน้ท่ีไมแ่ล้วเสร็จ คา่ใช้บริการ
โครงข่ายจะถกูเรียกเก็บเฉพาะพืน้ท่ีท่ีให้บริการในจดุท่ีแล้วเสร็จ โดยมีก าหนดช าระค่าบริการก่อนออกอากาศไม่
น้อยกวา่ 30 วนั 

2.2.3 การจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  

บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้รวมทัง้กบัสถาบนัการเงินท่ีจะต้องจ่ายคืนเงินกู้ ยืม ซึง่ตามท่ีปรากฏในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้รวมจ านวน 

งวดที่ 
ระยะเวลาในการช าระ

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต* 

ส่วนของราคาขัน้ต ่า ส่วนที่เกินราคาขัน้ต ่า รวม
ค่าธรรมเนียม ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ 

1 
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสอืแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมลู 

50% 755,000,000  10% 181,000,000  936,000,000  

2 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลา 1 ปีที่ได้รับใบอนญุาต 

30% 453,000,000  10% 181,000,000  634,000,000  

3 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลา 2 ปีที่ได้รับใบอนญุาต 

10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

4 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับใบอนญุาต 

10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

5 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลา 4 ปีที่ได้รับใบอนญุาต 

- - 20% 362,000,000  362,000,000  

6 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลา 5 ปีที่ได้รับใบอนญุาต 

- - 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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3,403.74 ล้านบาท แบง่เป็นหนีส้ินระยะยาว 1,516.77  ล้านบาท และหนีส้ินระยะสัน้รวมทัง้เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ี
ถงึก าหนดช าระหนีภ้ายใน 1 ปีจ านวน 1,886.97 ล้านบาท 

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการได้ส าเร็จและความเส่ียงจากการด าเนินการโครงการ  

จากการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญและเป็นผู้ประกอบในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา
กว่า 40 ปี ซึง่บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการเข้าสูธุ่รกิจดิจิทลัทีวีของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ร่วมกัน (Synergy) กับธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ให้ครบวงจรมากยิ่งขึน้ โดยธุรกิจดิจิทัลทีวีจะสามารถสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการค้าให้บริษัทฯ ท่ีสามารถเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายในการใช้สื่อโฆษณาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดีขึน้ ตลอดจนสามารถก าหนดการกลยทุธ์การ
ขายต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ในอนาคต เน่ืองจากบริษัทฯ มีแบรนด์และ
ภาพลกัษณ์ท่ีมีคณุภาพ และเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิบทความ หนงัสือ และคลงัภาพจ านวนมาก ท่ีพร้อมจะน ามา
ผลิตเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ ณ ปัจจบุนั ช่องรายการของบริษัทฯ ได้รับการปรับอนัดบัความนิยม (Rating) ขึน้มา
อยูใ่นอนัดบัช่องรายการท่ีได้รับความนิยม 10 อนัดบัแรก (Top 10) ได้ภายในปี 2559  

นอกจากนี ้เงินทนุท่ีได้จากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้จะท าให้
บริษัทฯ สามารถใช้เป็นเงินทนุในผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพได้หลากหลายมากขึน้ ซึง่คาดว่าจะท าให้ช่อง
รายการได้รับความนิยมเพิ่มสงูขึน้ และสามารถเพิ่มอนัดบัความนิยม (Rating) จะท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพใน
การสร้างรายได้จากคา่โฆษณา และผู้สนบัสนนุได้ดียิ่งขึน้ 

อย่างไรก็ตาม หากการระดมทนุในครัง้นีไ้ม่ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯ ต้องจดัหาแหลง่เงินทนุใหม่ ซึง่หากบริษัทฯ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทนัตามเวลาท่ีต้องใช้เงิน หรือไม่ครบตามจ านวน อาจสง่ผลต่อสภาพคลอ่งทางการเงิน
ของบริษัทฯ ด้วยข้อจ ากดัด้านหนีส้ินต่อทนุของบริษัทในปัจจบุนัท่ีอยู่ในอตัราส่วนท่ีสงู และอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถท่ีบริษัทฯจะด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัได้อย่างต่อเน่ือง และสง่ผลต่อฐานะการเงิน มลูค่าสว่นของผู้ ถือ
หุ้นตลอดจนผลก าไร(ขาดทนุ)สะสมของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

2.4  งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทัง้หมดที่ คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้
โครงการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ   

 ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุนท่ีจะต้องใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจทีวี
ดิจิทลัตอ่ไปจนครบระยะเวลาใบอนญุาตดิจิทลัทีวีในปี 2572  จ านวนประมาณ 1,730 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย
เงินลงทนุในใบอนญุาตดิจิทลัทีวี และคา่ใช้จ่ายในอปุกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจตลอดอายใุบอนญุาตดิจิทลัทีวี 
โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินทนุจากการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ละวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากสถาบนัการเงินแล้ว อย่างไรก็
ตาม ส าหรับเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ คาดว่าจะใช้กระแสเงินสดภายใน ประกอบกบัเงินท่ีได้
จากการเพิ่มทนุหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในครัง้นี ้ตลอดจนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ
และใช้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปใน
อนาคต 
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3. ข้อมูลที่เก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

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  การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=           จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้*  
 จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี*้ 

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

= ร้อยละ 47.62 (การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นจะลดลงร้อยละ 47.62) 

3.3  การลดลงของก าไรต่อหุ้น (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 

ภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ไม่สง่ผลให้เกิดการลดลงของก าไรต่อ
หุ้ น (Earning per Shares) เน่ืองจากมูลค่าการขาดทุนต่อหุ้ น (Earning per Shares) หลังเสนอขายมีมูลค่า
ขาดทนุตอ่หุ้น (Earning per Shares) ลดลง จากมลูค่าขาดทนุตอ่หุ้นของบริษัทฯ ก่อนเสนอขาย 

 ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ ซือ้กบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรตอ่หุ้นตามรายละเอียดข้างต้น 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็วา่การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ให้ประโยชน์ตอ่ผู้
ถือหุ้นมากกวา่ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจาก นอกจากท่ีบริษัทฯ 
จะได้เงินทนุเพ่ือใช้ในการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยูใ่นช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ การจ่ายช าระค่าใบอนญุาต
ดิจิทลัทีวี การจ่ายค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั การจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และการผลิตรายการทีวีท่ี
มีคณุภาพเพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทลัสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะมีพนัธมิตร
ทางธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีมีความพร้อมในด้านเงินทนุและ มีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจท่ี
หลากหลายอตุสาหกรรม รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดี จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจ านวน
ท่ีต้องการ และยงัช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจได้ และจากการท่ีบริษัทฯ จะมีผู้ ซือ้เข้ามาร่วมลงทนุ
และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นัน้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทลั ด้วยสถานะทาง
การเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีของผู้ ซือ้จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจทีวีดิจิทลัของ
บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน ที่  ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขอ
อนุมัตกิารออกและเสนอขายหลักทรัพย์  

4.1 ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้
ซือ้ 

ท่ีมาของการก าหนดราคาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้ท่ีราคา 4.25 
บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเกิดจากการเจรจาและตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ ซือ้ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ มี
ความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดนี ้อยู่ในช่วงราคามลูค่า
ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยมลูค่ายตุิธรรมของราคาหุ้นของบริษัท
ฯ อยู่ในช่วงราคาท่ี  1.89 ถึง 6.43 บาทต่อหุ้นตามการประเมินราคาด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted 
Cash Flow หรือ DCF) และมีมูลค่ายุติธรรมท่ีเป็นราคาฐานท่ี  4.02 ต่อหุ้น ซึ่งการจัดสรรและเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาฐานของมูลค่า
ยตุิธรรมข้างต้น  

ส าหรับการก าหนดราคาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นีท่ี้ราคา 4.25 
บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอขายท่ี
มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว  หรือคิดเป็นส่วนลดท่ีร้อยละ 43.11 ทัง้นี ้ราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ย้อนหลงั 7 วนัท า
การติดต่อกัน ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 1/2560 คือระหว่าง
วนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเท่ากบั 7.47 บาท โดยการค านวณราคาตลาดถวัเฉลี่ยถวัน า้หนักต่อหุ้น 
ค านวณจากผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายรวม 7 วนัท าการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม  7 วนัท าการ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาการซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมลูค่าการซือ้ขายรวม ค านวณ
จากผลคณูของราคาหุ้นถวัเฉลี่ยรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  

 - 22 -  

 

ของบ ริ ษัทฯ  ท่ีปรากฏใน  SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักท รัพ ย์ฯ  อย่าง ไ รก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ว่าไม่ควรน าวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Historical trading price) มาใช้ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เน่ืองจากข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ซึ่งมีอตัราการหมนุเวียนการซือ้ขายต่อวนั (Turnover Ratio per day) ทัง้ด้านปริมาณการซือ้ขายหุ้น และมลูค่า
การซือ้ขายหุ้น ท่ีมีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ (AMARIN) ท่ีต ่ากว่าอตุสาหกรรมอย่างมีนยัส าคญั 
ท าให้ราคาตลาดของหุ้น AMARIN ไม่สะท้อนมลูค่ายุติธรรม กล่าวคืออตัราการหมนุเวียนของปริมาณการซือ้
ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.01 เปรียบเทียบกบัอตัราการ
หมนุเวียนของปริมาณการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ท่ี
ร้อยละ 0.49 และของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ 
(MEDIA sector) ซึง่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.51 และร้อยละ 0.38 ตามล าดบั ส าหรับอตัรา
การหมนุเวียนของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัจากวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 
0.01 เปรียบเทียบกบัอตัราการหมนุเวียนของมลูค่าการซือ้ขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลงัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ท่ี ร้อยละ 0.37 และของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่ม
อตุสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึ่งเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.30 และร้อยละ 
0.26 ตามล าดบั ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าการก าหนดราคาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในราคาหุ้นละ 4.25 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสมตามเหตผุลข้างต้น และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ จะสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาท่ี
จ ากดั และท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต ไมต่ิดภาระเง่ือนไขข้อจ ากดัของสดัสว่น
หนีส้ินต่อทนุกบัสถาบนัการเงิน  

 
นอกจากนี ้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท ถือเป็น
วิธีการระดมทุนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุน  ท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ
บริษัทฯ ในปัจจบุนั เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัหาแหล่งเงินทนุจากจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ่งน่าจะ
ไม่มีเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ  เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ี 4.32 เท่า (ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559)  

 
นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะใช้เงินทนุเพ่ือการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น การเพิ่มทนุโดยวิธีการ
อ่ืนอาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทนุได้ทนัตามแผนการใช้เงินลา่ช้าและ/หรือไม่ได้จ านวนเงินทนุครบตามท่ี
ต้องการซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่แผนการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ เหน็วา่การ
ระดมทนุโดยการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ถือเป็นวิธีการระดมทนุท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขัน้ตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ใน
ระยะเวลาอนัสัน้และได้จ านวนเงินทนุตามท่ีต้องการ อีกทัง้ ผู้ ซือ้ซึ่งเป็นท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในด้านเงิน
ลงทนุท่ีชดัเจน เข้าใจนโยบายและวิสยัทศัน์การด าเนินงานของบริษัทฯ  และสามารถตอบสนองตอ่แผนการระดม
ทุนของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความเห็นว่า การหาเงินทุนโดยการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินมี

http://www.setsmart.com/
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ข้อจ ากัดจากสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ค่อนข้างสงู และจ านวนเงินท่ีต้องใช้เพ่ือด าเนินธุรกิจมีจ านวน
ค่อนข้างสงู ในขณะท่ีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนและใช้
ระยะเวลานานซึง่จะท าให้บริษัทระดมทนุได้ลา่ช้า และในสว่นของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จะมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนของจ านวนเงินทนุท่ี
จะได้รับ เน่ืองจากบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
หรือผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่มีความสนใจการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ มีผล
การด าเนินงานท่ีไม่ดีเท่าท่ีควรจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา อีกทัง้ การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทนุในสดัส่วน
ท่ีค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจ านวน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ระดมทนุได้ตามจ านวนที่ต้องการ  

4.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ซือ้  

จากการท่ีบริษัทฯ ประสบสภาวะผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินงานในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทฯ 
มีผลขาดทนุสทุธิ (91.46) ล้านบาท (416.41) ล้านบาท และ (468.93) ล้านบาท ในงวดปี 2557 ปี 2558 และใน
รอบ 9 เดือนปี 2559 ซึง่สง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินและความเพียงพอของกระแสเงินสดเพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ี 4.32 เท่า 
บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทนุส าหรับเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพ่ือการลงทนุเพิ่มเติม
ในธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทนุการด าเนินการท่ีสงู  โดยใช้ส าหรับการจ่ายช าระค่า
ใบอนุญาตดิจิทลัทีวี การช าระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัรายเดือน การจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลเพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ภายใต้สภาวการณ์ของธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ียงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ท่ีต้องมีภาระ
ผกูพนัในคา่ใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสงู และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ซึง่สง่ผลให้อตัราการเติบโตของเม็ดเงิน
การใช้จ่ายคา่โฆษณา (Advertising expenditure) ในภาคสว่นตา่งๆ ลดต ่าลงร้อยละ 9.36 ในรอบระยะเวลา 10 
เดือนของปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา 10 เดือนของปี 2558 (อ้างอิงตามข้อมูลของสมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทย) การจดัหาเงินทนุเพ่ือน ามาด าเนินการต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นด้วยการจดัสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้จะมีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของ
บริษัทฯ มากกว่าการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพิ่มเติม โดยการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้มีความเหมาะสมเน่ืองด้วยจะเข้ามาเป็นทัง้ผู้ลงทนุท่ีช่วยส่งเสริมสถานะทางการเงินของ
บริษัท และการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้จะเป็นการร่วมทนุกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ (Strategic Partner) ท่ีช่วยสง่เสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว เน่ืองจากมีประสบการณ์และ
มีความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ ท่ีมีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี ซึง่
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในสว่นของธุรกิจทีวีดิจิทลัและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
และก่อให้เกิดเช่ือมัน่ในศกัยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสถาบนัการเงินได้ 

อนึ่ง ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาดย้อนหลงั 7-15 วนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อผู้ ซือ้  ผู้ ซือ้ท่ีได้รับจดัสรรหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ จะไม่น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีได้รับทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ซือ้จึงจะ
สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย 

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทุนท่ีชัดเจน โดยบริษัทฯ จะต้องใช้เงิน จ านวนประมาณ 
850,000,000 บาท ในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัลท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นธุรกิจ  การช าระค่า
ใบอนญุาตดิจิทลัทีวี การจ่ายค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั การช าระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพ เป็นต้น เพ่ือให้ธุรกิจทีวีดิจิทลั
สามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต 

โปรดพิจารณาในส่วนของรายละเอียดของโครงการท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะน าเงินท่ีจะได้รับจากการ
เพิ่มทนุไปใช้ในโครงการในข้อ 2.2 

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิได้จากการเสนอ
ขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางและความสมเหตสุมผลในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท แล้ว บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการดงักลา่ว เน่ืองจาก บริษัท
ฯ มีความประสงค์ท่ีจะต้องใช้เงินทนุท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในการน าไปด าเนินการต่างๆ ตามท่ีกล่าวในข้อ 2.1 
และ 2.2 โดยในการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการทีวีดิจิทลัในครัง้นี ้บริษัทฯ มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัการจดัหาแหลง่เงินทนุด้วย
การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุท่ี 4.32 เทา่  
ซึ่งเป็นสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุท่ีสงู และเม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้กบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือก าไร
ต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุ้นตามรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อ 3. 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ จะมีเงินทนุท่ีเพียงพอในการด าเนินการต่างๆ ตามท่ีกล่าวในข้อ 
2.1 และ 2.2 ซึง่จ านวนเงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะช่วยเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัท
ฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลก าไรได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต อย่างไรก็ตาม หาก
ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวการณ์ในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจทีวีดิจิทลัซึง่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีนอกเหนือการ
ความสามารถในการควบคมุของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผนัผวนอย่างมีนยัส าคญั อนัเป็นเหตใุห้การประมาณการ
กระแสเงินสดรับของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการร่วมทนุในครัง้นีก้บัผู้
ซือ้ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญใน หลากหลายธุรกิจ ตลอดจนมีความพร้อมด้าน
สถานะทางการเงินและมีสายสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีดี จะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นและศักยภาพการด าเนิน
โครงการทีวีดิจิทลัประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  

 - 25 -  

 

 
4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ  อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 
 

จากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้จะส่งผลให้บริษัทฯ ระดมทนุได้
ตามวงเงินท่ีต้องการใช้ในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั เพ่ือจะน าไปใช้ในด าเนินการต่างๆ ตามท่ีกล่าวในข้อ 2.1 
และ 2.2 ซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่านอกเหนือจาก
เงินทุนท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้การท่ีบริษัทได้ร่วมทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์
ความเช่ียวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม และด้วยเครือข่ายสายสัมพันธ์ท่ีดีจะเสริมสร้างศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจให้บริษัทฯ มีการเติบโตทัง้ทางด้านธุรกิจ อาทิเช่น การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีดีมีคณุภาพ ซึ่งจะ
สง่ผลต่อความนิยมของผู้ชม และการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้การออกและ
เสนอขายเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาทท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาทในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ ได้รับ
เ งิ น เ พิ่ ม ทุ น ร ว ม ทั ้ ง สิ ้น  850,000,000 บ า ท  ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ อั ต ร า ส่ ว น ห นี ้สิ น ต่ อ ทุ น ข อ ง 
บริษัทฯ ดีขึน้โดยมีอตัราท่ีลดลงจาก 4.32 เทา่ ตามข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เหลือ 2.5 เทา่ภายหลงัการ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้แล้วเสร็จ ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานการค านวณว่า
หนีส้ินท่ีใช้ในการค านวณไม่เปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเงินเพิ่มทนุ 850,000,000 บาทในส่วนของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 
 

5. ค ารับรองของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
หากการปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ ซือ้และมีความเห็นว่าผู้ ซือ้
เป็นผู้ มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบริษัทฯ ได้จริง 

 
6.  สทิธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า 

เน่ืองจาก การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้เป็นการก าหนดราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 ซึง่จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง คดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าวและจะต้องได้รับการอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อนการเสนอขาย 

  
7.  ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกับการเสนอขายราคาต ่า โดยพจิารณาผลกระทบ

ต่อค่าใช้จ่ายและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payments) 

 ตามมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Sharebased Payments) ก าหนดให้บริษัทท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากว่าราคายุติธรรมต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคา
ยตุิธรรม คณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และสว่นเกินมลูค่าหุ้น
จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยราคายตุิธรรมก าหนดให้ใช้ 

(1) ราคาตลาด ณ วนัให้สิทธิ ซึง่คือวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

(2) ราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ 
ภายใต้ข้อสมมตุิฐานในการก าหนดราคายตุิธรรมของราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ในข้อ 1.2 

ทัง้นี ้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ ท่ีราคาหุ้นละ 4.25 บาท อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางบญัชีอนัเน่ืองมาจากมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-Based 
Payments) โดยก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงินจ านวนประมาณ 

(1) หากอ้างอิงราคาตลาด โดยใช้ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ แทนราคาตลาด ณ วนัให้สิทธิ ประมาณการผลกระทบทางการบญัชีท่ีอาจเกิดขึน้เท่ากบั 
3.22 บาทต่อหุ้น หรือ 644,000,000 บาท  อย่างไรก็ตาม ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จริงอาจจะสูง
หรือต ่ากว่าจ านวนท่ีค านวณได้ ทัง้นี ้ผลกระทบดังกล่าวท่ีจะปรากฏในงบการเงินจะขึน้อยู่กับ
ราคาตลาดของหุ้น ณ วนัให้สิทธิ ซึ่งคือวนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้จดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ซือ้ในครัง้นี ้ 

(2) หากอ้างอิงราคายตุิธรรมของราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ จะไมมี่ผลกระทบในเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share – Based Payments) 

ทัง้นี ้ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจส่งผลให้งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในช่วงเวลาท่ีมีการท ารายการมีผล
ขาดทนุสทุธิได้ หากมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายท่ีใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าก าไรจากการด าเนินงานท่ี
บริษัทฯ สามารถท าได้ตามปกติ และอาจจะสง่ผลตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

.................................................... 

     นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

    ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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