
ที� อพ. 14010/57 

                  30 มกราคม 2557 

 

เรื�อง   สารสนเทศเกี�ยวกบัการได้มาซึ�งใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอลประเภทบริการ 

  ทางธรุกิจระดบัชาต ิ

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ�งที�สง่มาด้วย  สารสนเทศเกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย ์
 
          ตามที�บริษัท  อมรินทร์พริ :นติ :ง แอนด์ พบัลชิชิ�ง  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัท   
ครั :งที� 1/2557  เมื�อวนัที�  30  มกราคม  2557  บริษัทขอแจ้งมตทิี�สาํคญั ซึ�งสรุปได้ดงันี : 

1.  รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ ครั :งที� 6/2556 

2. อนมุตัิให้นาํเรื�องเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าทาํรายการ การดาํเนนิการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื�อนไขการประมลูตามที�คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 

(“คณะกรรมการ กสทช.) กําหนด และให้สตัยาบนัการดําเนินการใดๆที�จําเป็นและเกี�ยวข้องเพื�อให้ได้มาซึ�งใบอนญุาตให้ใช้

คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิ (“ใบอนญุาต”) ของบริษัท อมรินทร์ 

เทเลวชิั�น จํากดั (“อมรินทร์ เทเลวิชั�น”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  เนื�องจากมีขนาดรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปของสนิทรัพย์เกินร้อยละ 100 โดยให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ�ง

จะกําหนดวนั เวลา และรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครั :งที� 2/2557 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

3. อนมุตัิแตง่ตั :ง บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต  จํากดั (มหาชน)  เป็นที�ปรึกษาการเงินอิสระ เพื�อจดัทาํความเห็นเกี�ยวกบัรายการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�มี

นยัสาํคญัที�เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ และเกณฑ์การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์) 

 ประธานคณะกรรมการ 



 

 

 

สารสนเทศเกี
ยวกับการได้มาซึ
งสินทรัพย์ 

ของ 

บริษทั อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด์ พับลิชชิ
ง จํากัด (มหาชน) 

 

อา้งถึง 1) หนงัสือเลขที� อพ.1029/56 เรื�อง การยื�นคาํขอรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเภท

 บริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 29 ตุลาคม 2556 

 2) หนงัสือเลขที� อพ. 1036/56 เรื�อง การผา่นคุณสมบติัการเขา้ร่วมขอรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศัน์ใน

 ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 13 ธนัวาคม 2556 

 3) หนงัสือเลขที� อพ. 1001/57 เรื�อง ผลการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเภท

 บริการทางธุรกิจระดบัชาติ ลงวนัที� 14 มกราคม 2557 

 ตามที�บริษทั อมรินทร์พริ<นติ<ง แอนด ์ พบัลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดแ้จง้ 1) การยื�นคาํขอรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�น

ความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ (“ใบอนุญาต”) ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) ของบริษทั อมรินทร์ เทเลวชิั�น จาํกดั (“อมรินทร์ เทเลวชิั�น”) 

ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2556 2) การผา่นการพิจารณาคุณสมบติัการเป็นผูเ้ขา้ร่วมขอรับ

ใบอนุญาต เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2556 และ 3) ผลการประมลูใบอนุญาตโดย อมรินทร์ เทเลวิชั�น เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตดว้ย

มูลคา่ราคาประมลูทั<งสิ<น 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2557 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพย”์) นั<น การชนะการประมูลและการไดม้าซึ�งใบอนุญาตดงักลา่ว การปฏิบตัิตามเงื�อนไขก่อนรับใบอนุญาตตามที�ประกาศ

คณะกรรมการ กสทช. กาํหนด โดยการเขา้ทาํสญัญาเช่าใชบ้ริการโครงขา่ยโทรทศัน์ประเภทที�ใชค้ลื�นความถี�ภาคพื<นดินในระบบดิจิตอล 

ประเภทมาตรฐานความคมชดัสูง (“สัญญาเช่าโครงขา่ยโทรทศัน์”) กบัสถานีวทิยโุทรทศันก์องทพับก ซึ�งมีคา่ธรรมเนียมการใชบ้ริการ

โครงขา่ยในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน รวมเป็นคา่ใชบ้ริการทั<งสิ<นประมาณ 2,449,680,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) รวมถึงการ

คาดการณ์งบประมาณเงินลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน ์ เพื�อสร้างสตดิูโอถ่ายทาํและจดัซื<ออุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 

จาํนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นมูลคา่ของรายการทั<งสิ<น 5,869,680,000 บาท โดยรายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ�งสินทรัพยต์าม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนยัสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�ง

สินทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของรายการสูงสุดซึ�งคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัสิ<นสุด ณ วนัที� 

30 กนัยายน 2556 เท่ากบัร้อยละ 230.47 ตามเกณฑม์ูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน เนื�องจากขนาดของรายการมีมลูคา่สูงกวา่ร้อยละ 100 

รายการดงักล่าวจึงเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที� 4 บริษทัจึงมีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยการไดม้าซึ�งสินทรัพยต์่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และดาํเนินการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพื�อขออนุมติัในการตกลงเขา้ทาํรายการดงักล่าว 



 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั< งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหด้าํเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเงื�อนไขการประมูลตามที�คณะกรรมการ กสทช.กาํหนด เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งใบอนุญาตดงักลา่ว โดย อมรินทร์ เทเล

วชิั�น มีความจาํเป็นตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้การเป็นผูช้นะการประมูล และเขา้ทาํ

สญัญาเช่าโครงขา่ยโทรทศันก์บัสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก ซึ�งกาํหนดการดงักล่าวจะเกิดขึ<นก่อนที�ผูถื้อหุน้อนุมติัการเขา้ทาํรายการ 

อยา่งไรก็ดี บริษทัจะนาํเสนอรายละเอียดการเขา้ทาํรายการดงักล่าวในที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาให้

สตัยาบนัตอ่ไป 

 ทั<งนี<  การไดม้าซึ�งสินทรัพยด์งักล่าวมีลกัษณะของธุรกิจที�คลา้ยคลึงหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษทั บริษทัไมมี่นโยบาย

ที�จะเปลี�ยนแปลงธุรกิจหลกัของบริษทั กลุ่มบริษทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซึ�งสินทรัพยมี์คุณสมบตัิเหมาะสมที�จะจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และบริษทัไมมี่การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอาํนาจการควบคุมบริษทัหรือผูถื้อหุน้ที�มี

อาํนาจควบคุมบริษทั ดงันั<น การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ ตามขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์ พ.ศ. 2547 ส่งผล

ใหบ้ริษทัไม่ตอ้งยื�นคาํขอใหพ้ิจารณารับหลกัทรัพยใ์หม่กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากนี<  รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการเกี�ยวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 บริษทัจึงขอนาํส่งสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเภท

บริการทางธุรกิจระดบัชาติ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี<  

 

1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 

วนัที� 13 มกราคม 2557 

 

2. คูก่รณีที�เกี�ยวขอ้ง และความสมัพนัธ์กบับริษทั 

2.1. การประมูลและการไดม้าซึ�งใบอนุญาต 

ผูข้อใบอนุญาต:   บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชั�น จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

ผูอ้อกใบอนุญาต:  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(“คณะกรรมการ กสทช.”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษทั :  ไม่มี 

2.2. การเขา้ทาํสญัญาเช่าโครงขา่ยโทรทศัน์ 

ผูเ้ช่า :    บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชั�น จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

ผูใ้หเ้ช่า:  สถานีวทิยโุทรทศันก์องทพับก 

ความสมัพนัธ์กบับริษทั :  ไม่มี 



2.3. การลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน ์

บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง :   บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชั�น จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

คูก่รณี:  คูส่ญัญาอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุน 

ความสมัพนัธ์กบับริษทั :  ไม่มี 

 

3. ลกัษณะทั�วไปของรายการ 

จากการคาํนวณขนาดของรายการ พบวา่รายการการไดม้าซึ�งใบอนุญาต การเขา้ทาํสญัญาเช่าโครงขา่ยโทรทศัน ์ และการลงทุน

เพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน ์ มีขนาดของรายการสูงสุดซึ�งคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัสิ<นสุด ณ วนัที� 30 กนัยายน 

2556 เท่ากบัร้อยละ 230.47 ตามเกณฑมู์ลคา่รวมของสิ�งตอบแทน ซึ�งเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที� 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์

พ.ศ. 2547 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที์�ไดม้า 

4.1. ใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่

ทั�วไปแบบความคมชดัสูง ระยะเวลา 15 ปี นบัจากวนัที�ไดรั้บใบอนุญาต 

4.2. สิทธิในการใชบ้ริการโครงขา่ยโทรทศัน์ประเภทที�ใชค้ลื�นความถี�ภาคพื<นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชดัสูง 

ตามสญัญาเช่าโครงขา่ยโทรทศันจ์ากสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก ระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน นบัตั<งแต่วนัที� 17 มกราคม 2557 

ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2571 

4.3. ทรัพยสิ์นที� อมรินทร์ เทเลวชิั�น คาดวา่จะตอ้งลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน ์

ภายหลงัการไดรั้บใบอนุญาต การเขา้ทาํสญัญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน ์ และการลงทุนเพิ�มเติม อมรินทร์ เทเลวชิั�น จะ

ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการช่องโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ออกอากาศในแบบความคมชดัสูง โดยนาํเสนอรายการที�เป็นไปตามสัดส่วน 

หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัผงัรายการ เนื<อหารายการตามที�กฎหมายและคณะกรรมการ กสทช. กาํหนด  

 

5. มูลคา่รวมของสิ�งตอบแทน 

5.1. ใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่

ทั�วไปแบบความคมชดัสูง 

อมรินทร์ เทเลวชิั�น ชนะการประมูลใบอนุญาตดว้ยราคาประมูลจาํนวน 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) โดย 

อมรินทร์ เทเลวชิั�น ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื�อง หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื�อนไขการ



ประมูลคลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศัน์ในการประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 

2556 ดงันี< 

งวดที
 ระยะเวลาในการชําระค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต* 

ส่วนของราคาขั�นตํ
า ส่วนที
เกนิราคาขั�นตํ
า รวม

ค่าธรรมเนียม ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน 

1 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้การ

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

2 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 1 

ปีที�ไดรั้บใบอนุญาต 
30% 453,000,000  10% 181,000,000  634,000,000  

3 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 2 

ปีที�ไดรั้บใบอนุญาต 
10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

4 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 3 

ปีที�ไดรั้บใบอนุญาต 
10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

5 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 4 

ปีที�ไดรั้บใบอนุญาต 
- - 20% 362,000,000  362,000,000  

6 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 5 

ปีที�ไดรั้บใบอนุญาต 
- - 20% 362,000,000  362,000,000  

 
รวมค่าธรรมเนียม 100% 1,510,000,000  100% 1,810,000,000  3,320,000,000  

* หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมอื�นๆ และดอกเบี<ยตามที�กฎหมายกาํหนด 

5.2. สิทธิในการใชบ้ริการโครงขา่ยโทรทศัน์ประเภทที�ใชค้ลื�นความถี�ภาคพื<นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชดัสูง 

 อมรินทร์ เทเลวชิั�น จะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการโครงขา่ยโทรทศัน ์ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 2,449,680,000 บาท โดยแบ่งชาํระ

เป็นรายเดือน เดือนละ 14,160,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) เมื�อสถานีวทิยโุทรทศันก์องทพับกไดติ้ดตั<งสถานีโครงขา่ยแลว้เสร็จ

ตามที�คณะกรรมการ กสทช. กาํหนด หรือในกรณีที�สถานีวทิยโุทรทศันก์องทพับกยงัติดตั<งสถานีโครงขา่ยในบางพื<นที�ไม่แลว้เสร็จ 

คา่ใชบ้ริการโครงขา่ยจะถูกเรียกเก็บเฉพาะพื<นที�ที�ใหบ้ริการในจุดที�แลว้เสร็จ โดยชาํระคา่บริการก่อนออกอากาศไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5.3. ประมาณการเงินลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน ์

 อมรินทร์ เทเลวชิั�น คาดวา่จะตอ้งใชเ้งินลงทนุในการสร้างสตดิูโอถ่ายทาํและจดัซื<ออุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับการดาํเนินงานเพื�อ

รองรับการใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลประมาณ 100,000,000 บาท ซึ�งอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

 

6. มูลคา่ของสินทรัพยที์�ไดม้า 

6.1. ใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่

ทั�วไปแบบความคมชดัสูง ระยะเวลา 15 ปี นบัจากวนัที�ไดรั้บใบอนุญาต มูลคา่ 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 



6.2. สิทธิในการใชบ้ริการโครงขา่ยโทรทศัน์ประเภทที�ใชค้ลื�นความถี�ภาคพื<นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชดัสูง 

จากสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก ระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน นบัตั<งแต่วนัที� 17 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2571 มูลคา่

ประมาณ 2,449,680,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

6.3. ทรัพยสิ์นที�ไดม้าจากการลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศันม์ูลคา่ประมาณ 100,000,000 บาท 

 

7. เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูคา่สิ�งตอบแทน 

7.1. ใบอนุญาตและสิทธิในการใชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่

ทั�วไปแบบความคมชดัสูง 

มูลคา่ของสิ�งตอบแทนเป็นไปตามราคาสุดทา้ยที� อมรินทร์ เทเลวชิั�น เสนอและชนะการประมูลจาํนวน 3,320,000,000 บาท (ไม่

รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) ตามประกาศ กสทช. เรื�อง หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื�อนไขการประมูลคลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทศันใ์นการ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 

7.2. สิทธิในการใชบ้ริการโครงขา่ยโทรทศัน์ประเภทที�ใชค้ลื�นความถี�ภาคพื<นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชดัสูง 

มูลคา่ของสิ�งตอบแทนเป็นไปตามคา่ใชบ้ริการที�กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าใชบ้ริการโครงขา่ยโทรทศันก์บัสถานีวิทยโุทรทศัน์

กองทพับก ระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน รวมมลูคา่ทั<งสิ<น 2,449,680,000 บาท โดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือน เดือนละ 14,160,000 บาท (ไม่

รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) นบัตั<งแต่วนัที� 17 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2571 

7.3. ประมาณการเงินลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน ์

มูลคา่ของสิ�งตอบแทนเป็นไปตามการคาดการณ์งบประมาณการลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน ์ มลูคา่รวมทั<งสิ<น

ประมาณ 100,000,000 บาท 

 

8. ผลประโยชนที์�คาดวา่จะเกิดกบับริษทัจดทะเบียนจากผลของรายการ 

 การไดม้าสินทรัพยด์งักล่าวจะเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจของบริษทัไปยงัธุรกิจการใหบ้ริการช่องโทรทศันอ์ยา่งเตม็รูปแบบ 

อีกทั<งยงัเป็นการส่งเสริมธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัใหค้รอบคลุมสื�อในหลากหลายช่องทางมากขึ<น และส่งผลใหบ้ริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการ

ทางดา้นสื�ออยา่งครบวงจร ซึ�งจะเป็นการสร้างรายไดแ้ละการเติบโตใหแ้ก่บริษทัในอนาคต 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช ้

ในการเขา้ทาํรายการ บริษทัจะใชแ้หลง่เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

ทั<งนี<  สญัญาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินไม่มีเงื�อนไขใดๆที�มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 



10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัการตกลงเขา้ทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะส่งเสริมการขยายธุรกิจ สร้างรายไดแ้ละการ

เติบโตของบริษทั อีกทั<งยงัสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัในปัจจุบนั ซึ�งจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครั< งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2557 อนุมติัใหน้าํเรื�องเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาใหส้ตัยาบนัการ

เขา้ทาํรายการดงักล่าว และใหส้ตัยาบนัการดาํเนินการใดๆที�จาํเป็น และเกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2557 ซึ�งจะกาํหนดวนั เวลา และรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ครั< งที� 2/2557 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัที�แตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้ 10 

- ไม่มี – 

 


