ที่ อพ. 1052/59
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
เรือ่ ง

แจ้งความคืบหน้าการเข้าทาสัญญาจองซือ้ หุ้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อและชีแ้ จงเงื่อนไขที่สาคัญของ
สัญญาจองซื้อหุ้น

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน 53-4(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน)ให้แก่บุคคลในวงจากัด(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ
ครั้งที่ 8/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสาคัญ ดังนี้
1.
มี ม ติ รั บ ทราบการลงนามในสั ญ ญาจองซื้ อ หุ้ น ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท วั ฒ นภั ก ดี จ ากั ด
ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 (“สัญญาจองซื้อหุ้น”) และรับทราบการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อ ดังนี้
จากเดิม “บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนำยฐำปน สิริวัฒนภักดี และนำยปณต สิริวัฒนภักดี”
แก้ไขเป็น “บริ ษั ท วั ฒ นภั ก ดี จ ำกั ด โดยนำยฐำปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี และนำยปณต สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี
หรือบุคคลที่บริษัท วัฒนภักดี จำกัด กำหนด”
ทั้ ง นี้ “บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท วั ฒ นภั ก ดี จ ากั ด ก าหนด” หมายถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ น ายฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี
และนายปณต สิริวัฒนภักดีถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
2.

มีมติรับทราบเงื่อนไขสาคัญตามสัญญาจองซื้อหุ้น ดังนี้

วันลงนาม

18 ธันวาคม 2559

คู่สัญญา

(1) บริษัท วัฒนภักดีจากัด ในฐานะผู้ซื้อ (“ผูซ้ อ้ื ”)
(2) บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้น (“บริษัทฯ”)

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 200,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(“หุ้นใหม่”)

มูลค่าเสนอขาย

หุ้นละ 4.25 บาท
1

เงื่อนไขสาคัญ

1.

ตามเงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ นที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาจองซื้ อ หุ้ น หน้ า ที่ ข องผู้ ซื้ อ ใน
การจองซื้อหุ้นใหม่และชาระค่าหุ้นดังกล่าว นอกจากเป็นไปตามเงื่อนไข
บังคับก่อนประการอื่นแล้ว ให้รวมถึงกรณี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จะต้องมีมติอนุมัติ
ในเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้
ก. อนุมั ติให้บริ ษัทฯ เพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่ ซึ่ งคิ ดเป็นสั ดส่ วนประมาณ
ร้ อยละ 47.62 ของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมดของบริ ษั ทฯ
(ภายหลังการเพิ่ มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ ) ทั้ งนี้ ภายหลั งการเพิ่มทุ น
ดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 419,999,865 บาท ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเท่ากับ 419,999,865 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท
ข. อนุมัติใ ห้ บ ริษ ัท ฯ ออกและเสนอขายหุ้นใหม่ ใ ห้แก่ ผู้ซื้ อหรือ บุคคลที่
ผู้ซื้อกาหนดซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)
ค. อนุ มั ติ การผ่ อ นผั น การท าค าเสนอซื้ อหลั ก ทรัพ ย์ ทั้ งหมดของกิ จการ
ให้แก่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่ผู้ซื้อกาหนด

2.

ภายใน 15 วันทาการหลังจากวันที่การจองซื้อหุ้นใหม่เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะ
แต่งตั้งกรรมการจานวนไม่เกิน 3 รายที่เสนอชื่อโดยผู้ซื้อเป็นกรรมการใหม่
ของบริษัทฯ แทนที่กรรมการปัจจุบันที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการ

3.

ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่การจองซื้อหุ้นใหม่เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะยื่นคา
ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”)
(ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ ในกฎของตลาดหลั กทรั พย์ ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง) เพื่อให้รับหุ้นใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.
มีมติรับทราบรายชื่อกรรมการบริษัทฯที่จะลาออกจานวน 2 ท่านที่ภายหลังจากที่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่ผู้ซื้อ
กาหนดได้มาซึ่งหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้แก่ นางสุภาพ น้อยอ่าและนายสมรรถ เรืองณรงค์ โดยผู้ซื้อหรือบุคคลที่ผู้
ซื้อกาหนดจะเสนอ นายกาพล ปุญโสณี และ นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ แทนกรรมการของบริษัทฯ ที่จะลาออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าว

2

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3
ขอแสดงความนับถือ
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)(แก้ไขเพิ่มเติม)
วันที่ 25พฤศจิกายน2559
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)(“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 18.00น. และมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2559 เวลำ 10.00 น.
เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน
1.1

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน220,000,000 บำท เป็ น 219,999,865 บำท โดยกำรตั ดหุ้ นจดทะเบี ยนที่ ยั งไม่ ได้ ออกจ ำหน่ ำยของบริ ษั ทฯ
จำนวน 135 หุ้นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ1.00 บำท

1.2

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บำทจำก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน219,999,865บำท เป็นทุนจดทะเบียน419,999,865บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ1.00บำท โดยเป็นกำรเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1.00

รวม
(บาท)
200,000,000

-

-

-

-

ประเภทหุน้

 แบบก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
กำรใช้เงินทุน
แ บ บ ม อ บ อ ำ น ำ จ ทั่ ว ไ ป
(General Mandate)
2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)
2.1

รำยละเอียดกำรจัดสรร

จัดสรรให้แก่
บริ ษั ท วั ฒ นภั ก ดี จ ำกั ด
โดยนำยฐำปน สิริวัฒนภักดี
และนำยปณต สิริวัฒนภักดี
ห รื อ บุ ค ค ล ที่ บ ริ ษั ท
วั ฒ นภั ก ดี จ ำกั ด ก ำหนด1
(“ผู้ซื้อ”)

1

หุ้นสำมัญ

จานวนหุ้น
(หุน้ )
200,000,000

การเพิ่มทุน

จานวนหุ้น
(หุน้ )
200,000,000

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
-

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )
4.25

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุน้
หมำยเหตุ 1

หมายเหตุ
หมำยเหตุ
2, 3และ 4

“บุคคลที่บริษัท วัฒนภักดี จากัดกาหนด” หมำยถึงนิติบุคคลที่นำยฐำปน สิริวัฒนภักดีและนำยคุณปณต สิริวัฒนภักดีถือหุ้นรวมกันในอัตรำร้อยละ
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนัน้

หมำยเหตุ
1.

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ/
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอำนำจในกำรพิจำรณำ
กำหนดรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจั ดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว เช่น (1) กำรกำหนดข้อกำหนด
เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว(2) กำรเข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และ
ลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว รวมทั้งดำเนินกำรต่ ำงๆ
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กำรจั ด สรรหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ ำ ว และ ( 3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุ ญ ำต
ต่ำงๆ และหลักฐำนที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ และกำร
ยื่นคำขออนุญำต เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรนำหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมี
อำนำจในกำรดำเนินกำรอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวข้ำงต้นได้ตำมที่
เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.

กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่ำว เป็นกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นรำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกินกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำคำตลำด
ทั้งนี้ รำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง7วันทำกำร
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560เพื่อขอ
อนุ มั ติใ ห้ บริ ษั ท ฯ เสนอขำยหุ้ นสำมัญ เพิ่ มทุ น ดัง กล่ ำวกล่ำ วคือ ระหว่ ำ งวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ำยน 2559ถึ ง 23
พฤศจิกำยน 2559ซึ่งจะเท่ำกับ7.47บำท อนึ่ง กำรคำนวณรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่ำว คำนวณจำก
ผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นรวม 7 วันทำกำร หำรด้วยปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นรวม 7 วันทำกำรในช่วงเวลำกำร
ซื้อขำยตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกำยน 2559 โดยผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นดังกล่ำว คำนวณจำกผลคูณ
ของรำคำหุ้นถัวเฉลี่ยรำยวัน และปริมำณกำรซื้อขำยของหุ้นทั้งหมดรำยวัน (ข้อมูลจำก SETSMART ในเว็บไซต์
www.setsmart.com ของตลำดหลักทรัพย์ฯ)
(โปรดพิ จำรณำรำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บ กำรเสนอขำยหุ้ นสำมั ญเพิ่ มทุ นในรำคำที่ มี ส่วนลดจำกรำคำตลำดได้ ใน
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด(สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3))

3.

เนื่องจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ผู้ซื้อในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยหุ้นโดย
กำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นรำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำคำตลำด ดังนั้น
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศทจ.72/2558”)แม้บริษัทฯ จะได้รับกำร
อนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560ให้จัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ
ด้ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่ ำสำมในสี่ข องจำนวนเสี ยงทั้ง หมดของผู้ถื อหุ้ นที่ มำประชุม และมี สิท ธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คัดค้ำนกำรเสนอขำยหุ้นในรำคำดังกล่ำวแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับกำรอนุญำตให้
2

เสนอขำยหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ บุ ค คลในวงจ ำกั ด จำกสำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตำมที่กำหนดในประกำศ ทจ. 72/2558 ก่อนกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อด้วย
4.

นอกจำกนี้ กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อในครั้งนี้ เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกั น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นตำมที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม)(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”)เนื่องจำกหลังจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อผู้ซื้อจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ วทั้งหมดของบริษัทฯ
(ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทำให้กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ดังกล่ำว เป็นกำรทำรำยกำรกับบุคคลที่จะมีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวจัดเป็นประเภทรำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร ซึ่งมีขนำดรำยกำร
เท่ำกับร้อยละ 122.36ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2559ซึ่งเกินกว่ำ 20ล้ำนบำทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเกี่ ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ได้ในสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำ
รำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)(สิง่ ที่ส่งมาด้วย 2))

2.2

กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
เนื่องจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษของหุ้น

3.

กาหนดวันประชุมใหญ่วสิ ามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ในวันที1่ 0กุมภำพันธ์2560เวลำ 14.00น. ณ ห้อง Convention Hall อำคำร
ผู้บริหำร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนครโดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560ในวันที่ 9
ธันวำคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม ตำมมำตรำ 225ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ใน
วันที่ 13 ธันวำคม 2559

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1

บริษัทฯ จะจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และกำรเปลี่ยนแปลงทุนชำระ
แล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

4.2

บริษัทฯ จะขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนด
รำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำคำตลำด ตำมที่กำหนดในประกำศ ทจ. 72/2558
3

4.3
5.

บริษัทฯ จะขออนุญำตต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ มีควำมต้องกำรใช้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของกำรเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งมีภำระผูกพัน
รำยจ่ำยเป็นเงินลงทุนที่สูง โดยต้องใช้เงินในกำรจ่ำยชำระค่ำใบอนุญำตดิจิ ทัลทีวี ค่ำบริกำรโครงข่ำยทีวี ดิจิทัล กำรจ่ำยคืน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่มีคุณภำพ เพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิ ทัล
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอนำคต ทั้งนี้ จำกภำวะอุตสำหกรรมทีวีดิจิ ทัลที่มีกำรแข่งขันที่รุนแรง ประกอบ
กับภำวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอยู่ในภำวะชะลอตัวส่งผลให้งบโฆษณำของธุรกิจต่ำงๆในช่วงรอบระยะเวลำ 10 เดือนของ
ปี 2559 มีกำรปรับตัวลดลงกว่ำร้อยละ 9.36 เหลือเพียง 92,175 ล้ำนบำทเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ 101,691
ล้ำนบำท (อ้ำงอิงข้อมูลกำรใช้งบโฆษณำในประเทศไทยจำกสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย) ทำให้ควำมสำมำรถในกำร
เติบโตของธุรกิจทีวีดิจิทัลไม่เป็นไปตำมประมำณกำรของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องทำงกำรเงินและกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ นอกจำกนี้ จำกข้อมูลตำมรำยงำนงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้ สอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญำตของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ที่
4.32 เท่ำ ดังนั้น กำรจัดหำเงินทุนเพื่อนำมำใช้ดำเนินกำรต่ำงๆ ในธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้นด้วยกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จะมีควำมเหมำะสมและมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของบริษัทฯ มำกกว่ำกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน :
จานวนเงินที่ใช้
ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ(ล้านบาท)
โดยประมาณ
150
ภายในปี 2560
1. ค่ำใบอนุญำตงวดที่ 4 ในจำนวนที่เกินจำกกำรเบิกเงินกู้ยืมตำมสัญญำ
เงินกู้
300
ภายในปี 2561
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงิน
400
ภายในปี 2561
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่ำเช่ำโครงข่ำย ค่ำ
ผลิตรำยกำร เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ อำจปรับเปลี่ยนแผนกำรชำระคืนเงินกู้ยืม และจำนวนเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินกำร ตำมควำมเหมำะสมกับ
สภำพธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ เชื่อว่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ

6.

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ โดยกำหนดรำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกินกว่ำร้อยละ 10
ของรำคำตลำด จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ – กำรออกและเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับชำระค่ำหุ้นเป็นเงินสดทั้งจำนวน
รวม 850,000,000 บำท ทำให้มีเงินทุนมำใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ซึ่งจำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจได้ทันเวลำ
และทันต่อควำมต้องกำร อันจะนำมำซึ่งกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเพิ่มรำยได้ โดยที่ไม่เป็น
ภำระของบริษัทฯ ในกำรจัดหำเงินทุนจำกแหล่งอื่นเพิ่มเติมและไม่กระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินภำยในและเงินทุน
ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในเรื่องของภำระต้นทุนทำงกำรเงินเนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ประสบภำวะขำดทุน
และไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่เพียงพอที่จะทำให้สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีควำมแข็งแกร่งขึ้นหรือมีเงินทุน
หมุนเวียนในกำรประกอบกิจกำรเพิ่มขึ้น
4






7.

สถำนะทำงกำรเงิ น แข็ ง แกร่ งขึ้ น –หลัง กำรเพิ่ม ทุ นจะทำให้บ ริ ษัท ฯ มี โครงสร้ ำงทำงกำรเงิน ที่ ดีขึ้ น โดยจำก
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) สำหรับงวด 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559ซึ่งอยู่ที่ 4.32 เท่ำ จะปรับตัวดี
ขึ้นโดยประมำณกำรว่ำจะลดลงมำอยู่ที่ 2.5 เท่ำ
มีพันธมิตรทำงธุรกิจ –กำรมีพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมพร้อมในด้ำนเงินทุน มีควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินธุรกิจ
ที่หลำกหลำยอุตสำหกรรม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จะช่วยเพิ่มควำมเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและสถำบันกำรเงินได้
ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทัล ด้วยสถำนะทำงกำรเงินและสำยสัมพันธ์ที่ดีของพันธมิตรทำง
ธุรกิจ
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง –กำรมีเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในกำรดำเนินกิจกำรเพิ่มขึ้น จะทำ
ให้เพิ่มศักยภำพในกำรทำธุรกิจตลอดจนกำรแข่งขัน

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จำกผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ นโยบำยดังกล่ำวอำจมี
กำรเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมจำเป็นอื่นใด

7.2

ผู้จองซื้อหุ้น สำมัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3

อื่น ๆ
-ไม่มี-

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำรเสนอขำยหุ้นของบริษัทฯ ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
8.1

กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution)

= รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
=

7.47 – 5.94
7.47

=

ร้อยละ 20.48(กำรลดลงของรำคำหุ้นจะปรับตัวลดลงร้อยละ20.48ของรำคำเดิม)

8.2

กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)

=

จำนวนหุ้นที่เสนอขำยครัง้ นี้
จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้
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=

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

=

ร้อยละ 47.62(กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะลดลงร้อยละ 47.62)

8.3

กำรลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

=

Earnings per Share ก่อนเสนอขำย - Earnings per Share หลังเสนอขำย
Earnings per Share ก่อนเสนอขำย
โดย

Earnings per Share ก่อนเสนอขำย = (-507,077,462.55) / 219,999,865
Earnings per Share หลังเสนอขำย = (-507,077,462.55) / 419,999,865

=

(-2.3049) – (-1.2073)
(-2.3049)

=

ร้อยละ 47.62
กำรเพิ่มทุนและกำรเสนอขำยหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อจะไม่ส่งผลให้เกิดกำรลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings
per Share) เนื่องจำกมูลค่ำกำรขำดทุนต่อหุ้น (Earnings per Share) หลังเสนอขำยมีมูลค่ำขำดทุนต่อหุ้น
(Earnings per Share) ลดลงจำกมูลค่ำขำดทุนต่อหุ้น(Earnings per Share) ก่อนเสนอขำย

8.4

ควำมคุ้มค่ำที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้ศึกษำพิจำรณำแนวทำงและควำมสมเหตุสมผลในกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่ มทุ นของบริ ษัท ฯ ให้แ ก่ ผู้ซื้อ ที่ร ำคำหุ้ นละ 4.25บำท แล้ว บริษั ท ฯ มีค วำมจ ำเป็น ต้อ งดำเนิ นกำรดัง กล่ ำ ว
เนื่องจำก บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะใช้เงินทุนที่ได้รับจำกกำรเพิ่มทุนในกำรนำไปดำเนินกำรต่ำงๆ ในกำรลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัล บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรจัดหำแหล่งเงินทุนด้วยกำรกู้ยืมเงิน เนื่องจำกปัจจุบันมี
หนี้สินต่อทุนในระดับที่สูง(ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 4.32 เท่ำ) และเมื่อ
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่มีส่วนลดให้แก่ ผู้ซื้อกับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตำมรำยละเอียดข้ำงต้น คณะกรรมกำร
บริษัทฯ เห็นว่ำกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมำกกว่ำ
ผลกระทบต่อกำรลดลงของรำคำหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำนวนเงินที่จะได้รับจำกกำรเพิ่มทุนในครั้ง
นี้จะช่วยเสริมศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัทฯ และคำดว่ำจะส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงรำยได้
และผลก ำไรได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในอนำคต เว้ น แต่ หำกภำวะเศรษฐกิ จตลอดจนภำวกำรณ์ ใ นอุ ต สำหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีวีดิจิ ทัลซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอกที่นอกเหนือควำมสำมำรถในกำรควบคุมของบริษัทฯ มีกำร
เปลี่ยนแปลงผันผวนอย่ำงมีนัยสำคัญ อันเป็นเหตุให้กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
ตำมที่บริษัทฯ คำดกำรณ์ไว้ บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรร่วมทุนในครั้งนี้กับ ผู้ซื้อซึ่งเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจที่มี
ประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญในหลำกหลำยธุรกิจ ตลอดจนมีควำมพร้อมด้ำนสถำนะทำงกำรเงินและมีสำย
6

สัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ดี จะช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลให้ประสบ
ควำมสำเร็จเป็นอย่ำงดี
9.

คารับรองของกรรมการ
กรรมกำรขอรับรองว่ำ กรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำ ที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้แล้ว อย่ำงไรก็ดี หำกกรรมกำรคนใดไม่ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวจนเป็นเหตุให้
เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกรรมกำรคนดังกล่ำวแทนบริษัทฯ ได้ตำมมำตรำ
85 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และหำกกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่นั้นเป็น
เหตุให้กรรมกำรหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จำก
กรรมกำรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้
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ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
การดาเนินการ
วัน / เดือน / ปี
1.
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯครั้งที่ 6/2559
24 พฤศจิกำยน 2559
2.
วันกำหนดรำยชื่ อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิ เข้ำร่ว มประชุ มวิสำมั ญ
9 ธันวำคม 2559
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)
3.
วันวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ำ
13 ธันวำคม 2559
ร่วมประชุมตำมมำตรำ 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
4.
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
10 กุมภำพันธ์ 2560
5.
กำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม ภำยใน 14วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์
มติอนุมตั ิ
6.
กำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่มีกำรจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
บริษัทฯ ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงเมตตำอุทกะพันธุ)์
ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
25 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และครั้งที่ 8/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
บริษัทฯ ประสงค์จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี จากัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี หรือบุคคลที่บริษัท
วัฒนภักดี จากัด กาหนด1 (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจากัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น
850,000,000 บาท (“การจัด สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษั ทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ ”) โดยราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทั้งนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เ กี่ยวโยงกัน ”) เนื่องจากหลั งจากการเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่ าวผู้ ซื้อจะถือหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ
ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลั งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ) ทาให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าว เป็นการทารายการกับบุคคลที่
จะมีอานาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 122.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ง
เกินกว่า 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)
เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข)
ขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสีย งลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

1

“บุคคลที่บริษัท วัฒนภักดี จากัด กาหนด” หมายถึงนิติบุคคลที่นายฐาปน สิริวัฒนภักดีและนายปณต สิริวฒ
ั นภักดีถือหุ้นรวมกันในอัตรา
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
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(ค)
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และ
จัด ส่ ง ความเห็ น ดั งกล่ า วต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่กาหนดในประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
1)

วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงทารายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1)

วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงทารายการ

บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ ภายหลัง จากที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และเงื่อนไขบังคับตามที่ได้ระบุในข้อ 6
สาเร็จครบถ้วนแล้ว
1.2)

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น

:

บริษัทฯ

ผู้รับจัดสรรหุ้น

:

บริษัท วัฒนภักดี จากัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ
นายปณต สิริวัฒนภักดี

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

:

ปัจจุ บัน ผู้ ซื้อ ไม่มี ความสัม พัน ธ์กับ บริ ษัท ฯ ผู้บ ริหาร ผู้มี อานาจ
ควบคุ ม หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ฯ ไม่ มี
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ ผู้ซื้อ
แต่ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อ ยละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของ
บริษัทฯ) และจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทฯ
จานวนไม่เกิน 3 ท่าน

ข้อมูลผู้ซื้อ
ทุนจดทะเบียน:

9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ:

10 บาทต่อหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น:
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ถือหุ้นจานวน 449,999 หุ้น

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ถือหุ้นจานวน 449,999 หุ้น
2
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3. นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี

ถือหุ้นจานวน 1 หุ้น

4. ม.ล. ตรีนุช สิริวัฒนภักดี

ถือหุ้นจานวน 1 หุ้น

โครงสร้างกรรมการ: มีกรรมการรวม 7 ท่าน ได้แก่
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี
3. นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี
4. ม.ล. ตรีนุช สิริวัฒนภักดี
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
6. นางนิดดา ธีระวัฒนชัย
7. นายกาพล ปุญโสณี
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท: นายฐาปน สิริ วัฒนภักดี หรื อ นายปณต สิริวัฒ นภัก ดี ลงลายมือ ชื่อและประทั บตรา
สาคัญของบริษัท
สานักงานใหญ่: ตั้งอยู่เลขที่ 288 – 288/1 - 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ผู้ซื้ออยู่ระหว่างการจัดตั้ง ในการนี้ รายละเอี ยดของผู้ซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการจดทะเบียน
จัดตั้งแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
2)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

2.1)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาด อ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 7.47 บาท ต่อหุ้น อนึ่ง การคานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักดังกล่าว
คานวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหุ้นรวม 7 วันทาการ หารด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 7 วันทาการในช่วงเวลา
การซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหุ้นดังกล่า ว คานวณจากผลคูณของ
ราคาหุ้ น ถั ว เฉลี่ ย รายวั น และปริ ม าณการซื้ อ ขายของหุ้ น ทั้ ง หมดรายวั น (ข้ อ มู ล จาก SETSMART ในเว็ บ ไซต์
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
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การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวผู้ซื้อจะถือหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) ทาให้การจัด สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวเป็นการทา
รายการกับบุคคลที่จะมีอานาจควบคุมบริษัทฯ
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อจะส่งผลให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) อย่างไรก็
ตาม ผู้ซื้อได้แจ้งบริษัทฯ ว่า ผู้ซื้อไม่ประสงค์ที่จะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และประสงค์ที่จะขอผ่อนผัน
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (“ประกาศ สจ. 36/2546”) ด้วย
2.2)

การคานวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ ดังกล่าว จัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกั บ
สินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ
NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทและ/หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ และจั ด ส่ ง ความเห็ น ดั ง กล่ า วต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทั้งนี้ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฎดังนี้
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ
สินทรัพย์รวม
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
หัก : หนี้สินรวม
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

จานวน (ล้านบาท)
4,920.62
(231.008)
(3,994.96)
694.66
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3)

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชาระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสาหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ
จานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท จะมีมูลค่ารวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะชาระมูลค่าสิ่งตอบแทนให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินสดทั้งจานวน
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด ที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็น
การกาหนดราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลด
ดังกล่าว อยู่ในช่วงราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งอยู่ในช่วงราคาที่ 1.89 ถึง 6.43 บาทต่อหุ้น และมี
มูลค่ายุติธรรมที่เป็นราคาฐานที่ 4.02 ต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดจากราคา
ตลาดให้แก่ผู้ซื้อ ที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาฐานของมูลค่ายุติธรรมข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน “ข้อ 1.2 การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ ”
ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ให้แก่
บุคคลในวงจากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4)

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์

ปัจจุบัน ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ไม่มีผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้ซื้อ
ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อข้างต้น ผู้ซื้อจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลัง
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) และจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 3
ท่าน ในการนี้ ผู้ซื้อได้เสนอชื่อ นายกาพล ปุญโสณี และ นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ แทนกรรมการเดิม จานวน 2 ท่าน คือ
นางสุภาพ น้อยอ่า และ นายสมรรถ เรืองณรงค์ ที่จะลาออกจากตาแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ การดาเนินการในการแต่งตั้ง
กรรมการบริษัทฯ ใหม่จะดาเนินการภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ภายหลังการเพิ่มทุน

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ที่

รายชื่อ

1.

ผู้ซื้อ

2.

ครอบครัวอุทกะพันธุ์

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

200,000,000

47.62

129,506,096

58.87

129,506,096

30.83
5
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ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ภายหลังการเพิ่มทุน

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
3.

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม

90,493,769

41.13

90,493,769

21.55

219,999,865

100.00

419,999,865

100.00

5)

ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

5.1)

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทารายการ

ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการในครั้งนี้ เนื่องจากบุคคลที่ผู้ซื้อจะเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
5.2)

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทารายการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการในครั้งนี้ เนื่องจาก บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการ
เข้าทารายการในครั้งนี้ ได้แก่ผู้ซื้อจะเข้าถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ
6)

เงื่อนไขการเข้าทารายการ

นอกจากการที่บริษัทฯ จะต้องดาเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่
กาหนดข้างต้นแล้ว การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ ยังต้องดาเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและเป็นราคา
เสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดภายใต้ประกาศ ทจ. 72/2558 ตลอดจนเงื่อนไขในการทาการผ่อน
ผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ภายใต้ ประกาศ สจ.
36/2546 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนินการ
ต่าง ๆ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
กาหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
(2)
ได้รับอนุมัติจ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย สาหรับการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้ งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash)
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(3)
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ
(4)
ได้ยื่นคาขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญ
ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นของบริษัท ฯ ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2559 (“สัญญาจองซื้อหุ้น ”) โดยเงื่อนไขสาคัญตาม
สัญญาจองซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้
วันลงนาม

18 ธันวาคม 2559

คู่สัญญา

(1) บริษัท วัฒนภักดี จากัด ในฐานะผู้จองซื้อ (“ผู้จองซื้อ”)
(2) บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้น (“บริษัทฯ”)

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 200,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(“หุ้นใหม่”)

มูลค่าเสนอขาย

หุ้นละ 4.25 บาท

เงื่อนไขสาคัญ

1.

ตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้น หน้าที่ของผู้จองซื้อในการ
จองซื้อหุ้นใหม่และชาระค่าหุ้นดังกล่าว นอกจากเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนประการอื่นแล้ว ให้รวมถึงกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง
จะมีการประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จะต้องมีมติอนุมัติในเรื่องที่
สาคัญดังต่อไปนี้
(1) อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลัง
การเพิ่ มทุ นโดยการออกหุ้ นใหม่ ) ทั้ ง นี้ ภายหลั งการเพิ่ มทุ นดั งกล่ า ว
บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 419,999,865 บาท ซึ่งประกอบไป
ด้วยหุ้นสามัญเท่ากับ 419,999,865 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(2) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองซื้อหรือบุคคลที่
ผู้ จ องซื้ อ ก าหนด 2 ซึ่ ง ถื อ เป็ น การเสนอขายหุ้ น ใหม่ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด (Private Placement)
(3) อนุมัติการผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้แก่
ผู้จองซื้อหรือบุคคลที่ผู้จองซื้อกาหนด

2.

ภายใน 15 วันทาการหลังจากวันที่การจองซื้อหุ้นใหม่เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะ
แต่งตั้งกรรมการจานวนไม่เกิน 3 รายที่เสนอชื่อโดยผู้จองซื้อเป็นกรรมการ
ใหม่ของบริษัทฯ แทนที่กรรมการปัจจุบันที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการ

2

“บุคคลที่ผู้จองซื้อกาหนด” หมายถึงนิติบุคคลที่นายฐาปน สิรวิ ัฒนภักดีและนายปณต สิริวัฒนภักดีถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
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3.

7)

ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่การจองซื้อหุ้นใหม่เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะยื่นคา
ขออนุ ญาตต่ อตลาดหลั กทรั พย์ ฯ (ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้รับหุ้นใหม่เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทารายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผู้
ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจากการ
ดาเนินงานโดยในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 416.41 ล้านบาท และสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ 468.93
ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และความเพียงพอของกระแสเงินสดทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ ตลอดจนทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อยู่ในอัตราที่สูงถึง 4.32 เท่า
ซึ่งเป็นข้อจากัดในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสาหรับการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ การชาระ
ค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวี การชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการผลิตรายการทีวีที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทัล
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัท
ฯ สามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้ตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ จากการที่ ในปัจจุบัน ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิทัลมีการ
แข่งขันสูง บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษทั ฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและ มี
ความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย จะทาให้
บริษัทฯ ได้รับเงินตามจานวนที่ต้องการ และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงเห็นว่า การเพิ่มทุน
โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ นอกจากจะทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการ
ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ การชาระค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวี การชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน และการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตแล้ว
จะทาให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ
รวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจานวนที่ต้องการ
และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจได้ และจากการที่บริษัทฯ จะมีผู้ซื้อเข้ามาร่วมลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ นั้น จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทัล ด้วยสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีของผู้ซื้อจะช่วย
สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และการที่บริษัทฯ จะมีผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงธุรกิจและเป็นผู้ประสบความสาเร็จและมีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจอย่างมาก
จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนได้มากขึ้น
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อถือเป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับการ
จัดหาแหล่งเงินทุนจากจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับสูง ซึ่ง
เป็นข้อจากัด สาหรับการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงิน เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 4.32 เท่า (ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559) นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีความต้องการที่จะใช้เงินทุนเพื่อการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มทุนโดย
วิธีการอื่นอาจทาให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จานวนเงินทุนตามที่ ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการ
8
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ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ราคาที่มีส่วนลดให้แก่ผู้ซื้อ ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ
สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นและได้จานวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงธุรกิจและเป็นผู้ประสบความสาเร็จและมีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจอย่างมาก มีศักยภาพ
และความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดาเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิม
มากน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจานวนในขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลการ
ดาเนินงานที่ไม่ดีเท่าที่ควรจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจลดลง อีกทั้ง การเพิ่มทุนใน
ครัง้ นี้เป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่า ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจานวน ซึ่งจะทาให้
บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่คาดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้
ซื้อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีการเสนอสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด้วย ดังนั้น การนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ และการเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวโดยกรรมการบริหาร
และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและจริยธรรมโดยต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น
รายย่อยเป็นสาคัญ อีกทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสาคัญ
8)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7) ข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7) ข้างต้น
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด(แก้ไขเพิ่มเติม)
สืบเนื่องจากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ครั้งที่ 6/2559ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00น. และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2559 เวลา 10.00 น.มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน
200,000,000หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บริษัท วัฒนภักดี จากัดโดยนายฐาปน สิริ
วัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดีหรือบุคคลที่บริษัท วัฒนภักดี จากัดกาหนด1 (“ผู้ซื้อ”)ในราคาหุ้นละ 4.25บาท รวม
เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000บาทถือเป็นการกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ
43.11ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มี
ส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558”)(“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ”)ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือ
หุ้นจานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอ
ขายหุ้นในราคาดังกล่าวนอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560ให้จัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อแล้ว บริษัทฯจะต้องได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ซื้อด้วย
ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุน้ ทีอ่ อกใหม่ และการ
กาหนดราคาตลาด
1.1

รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 850,000,000 บาท ทั้งนี้ การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อที่ราคาหุ้นละ4.25 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11ของราคาตลาด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้
ผู้ซื้อจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในจานวนร้อยละ 47.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)

1

“บุคคลที่บริษัท วัฒนภักดี จากัดกาหนด” หมายถึงนิติบุคคลที่นายฐาปน สิริวัฒนภักดีและนายปณต สิริวัฒนภักดีถือหุ้นรวมกันในอัตรา
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
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ในการนี้ ภายหลัง การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อจะเข้าเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 47.62ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) ทาให้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อ
เป็นการทารายการกับบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอานาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงของ
บริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 122.36ของNTAของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ
3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษัทฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้ซื้อได้ในสารสนเทศรายการที่เกีย่ วโยงกันของบริษัทฯ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อ)
1.2

การกาหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุน้ ที่ออกใหม่
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ราคา 4.25บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและ
ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าว อยู่
ในช่วงราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) โดยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นของบริษัทฯ
อยู่ในช่วงราคาที่1.89ถึง 6.43บาทต่อหุ้น และมีมูลค่ายุติธรรมที่เป็นราคาฐานที่ 4.02บาทต่อหุ้น ซึ่งการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดให้แก่ ผู้ซื้อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็น
ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาฐานของมูลค่ายุติธรรมข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าราคาเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท
ฯ จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จากัด ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ไม่ติดภาระเงื่อนไขข้อจากัดของสัดส่วนหนี้สินต่อทุนกับสถาบันการเงิน และ
เป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ ที่มีความ
พร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี กับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจของบริษัททั้งในส่วนของธุรกิจทีวี ดิจิทัลและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และก่อให้เกิด
เชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันการเงินได้ภายใต้สภาวการณ์ของ
ธุรกิจทีวีดิจิทัลที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ที่ต้องมีภาระผูกพันในค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่สูงและภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลที่ชะลอตัว
สาหรับวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ปรึกษาทางการเงินใช้วิธี
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow หรือ DCF) เนื่องจากเป็นวิธีการประเมินมูลค่า
หุ้นที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคานึงถึงความสามารถในการทากาไรของกิจการ
ในอนาคต
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่นาวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Historical trading price) มาใช้ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสาหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพคล่อง
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงเวลา 1 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งมีอัตราการ
หมุนเวียนการซื้อขายต่อวัน (Turnover Ratio per day) ทั้งด้านปริมาณการซื้อขายหุ้น และมูลค่าการซื้อขายหุ้น
ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ (AMARIN) ที่ต่ากว่าอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคืออัตรา
การหมุนเวียนของปริมาณการซื้อขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลังจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อย
ละ 0.01เปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนของปริมาณการซื้อขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลังของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ร้อยละ 0.49และของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่ม
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 0.51และร้อยละ
0.38 ตามลาดับ
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันของ AMARIN และกลุ่มอุตสาหกรรม
้ ขายหุน
ปริมาณการซือ
้ ต่อว ัน
(Trade Volume)

ช่วงระยะเวลาย้อนหล ัง
1 ว ัน

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

SET

0.42

0.48

0.51

0.51

0.49

กลุม
่ บริการ

0.47

0.50

0.52

0.58

0.51

่ และสิง่ พิมพ์
กลุม
่ อุตสาหกรรมสือ

0.34

0.51

0.45

0.48

0.38

AMARIN

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

หน่วย : ร ้อยละ

ที่มา www.setsmart.com
สาหรับอัตราการหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายหุ้น ในรอบ 12 เดือนย้อนหลังจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
คิดเป็นร้อยละ 0.01เปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลังของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ร้อยละ 0.37และของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE sector)
และกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 0.30และ
ร้อยละ 0.26 ตามลาดับ
ตารางเปรียบเทียบมูลค่าการซื้อขายหุ้นต่อวันของ AMARIN และกลุ่มอุตสาหกรรม
้ ขายหุน
มูลค่าการซือ
้ ต่อว ัน1/
(Trade Value)
หน่วย : ร ้อยละ

1 ว ัน

ช่วงระยะเวลาย้อนหล ัง
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน

12 เดือน

SET

0.35

0.39

0.40

0.38

0.37

กลุม
่ บริการ

0.33

0.29

0.33

0.32

0.30

่ และสิง่ พิมพ์
กลุม
่ อุตสาหกรรมสือ

0.17

0.21

0.30

0.29

0.26

AMARIN

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01
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ที่มา www.setsmart.com
หมายเหตุ : 1/มูลค่าการซื้อขายหุ้น คานวณโดยนามูลค่าการซื้อขายหุ้น หารด้วยมูลค่าตลาด
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธีการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) วิธีราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book
Value Approach)เนื่องจากเป็นมูลค่าที่คานึงถึงฐานะการเงิน ณ ช่วงใดช่วงหนึ่ง ไม่สะท้อนถึงความสามารถใน
การทากาไรของกิจการในอนาคต และไม่นาวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable
Approach) ได้แก่ วิธีราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach – P/E) และวิธีมูลค่ากิจการ
ต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (Enterprise Value to Earning before Interest,
Tax, Depreciation and Amortization Approach – EV/EBITDA) เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดสุทธิ และมีผล
ขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา ตามข้อมูลทางการเงินรวมฉบับลงวันที่ 30 กันยายน
2559
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินใช้สมมติฐานการจัดทา ดังนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินใช้การประเมินมูลค่าด้วยวิ ธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด หรือ DCF ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ โดยการคานวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากการดาเนินธุรกิจในอนาคตและคิดลดด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม สาหรับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินใช้วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the Part)
ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นจากการประมาณการผลประกอบการของแต่ละส่วนธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่สะท้อน
ถึงมู ลค่า ยุติ ธรรมของแต่ละธุร กิจ ได้อ ย่า งแท้ จริ ง เนื่อ งจากบริษัท ในกลุ่ม ของบริ ษัท ฯ มี การประกอบธุ รกิ จ
แตกต่างกัน อีกทั้งบริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทยังมีโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) เฉพาะตัว โดยธุรกิจหลัก
ของกลุ่ม คือ ธุรกิจสานักพิมพ์และสิ่งพิมพ์และธุรกิจทีวีดิจิทัล

ธุรกิจสานักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ : ประกอบธุรกิจโดยบริษัท อมรินทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMARIN”)ซึ่งมีส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่าย
สิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสาร และสานักพิมพ์ และส่วนงานธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจจัด
กิจกรรมสื่อการตลาด งานแฟร์และอีเวนท์ เป็นต้น

ธุรกิจทีวีดิจิทัล : ประกอบธุรกิจโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จากัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น” หรือ “ATV”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AMARIN เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ดาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่องรายการที่ 34 ภายใต้
ชื่อช่อง “อมรินทร์ทีวี” ซึ่งได้รับใบอนุญาตดิจิทัลทีวีด้วยมูลค่าราคาประมูลทั้งสิ้น 3,320,000,000 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆ อีก ได้แก่ บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จากัด (“KADOKAWA”)
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในเครือของบริษัทคาโดคาวะ คอร์ปอเรชั่น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.00
เพื่อร่วมกันผลิตสื่อในรูปแบบ Light Novel และ Anime ในภาษาไทย รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบ
ต่างๆ และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด (“อมรินทร์ บุ๊ค”หรือ “ABOOK”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทฯ
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เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 19.00 ดาเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์และสินค้าอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านระบบสายส่ง
ตัวแทนร้านหนังสือทั่วประเทศ และขายปลีกผ่านร้านนายอินทร์
ที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดทาประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการซึ่งจัดทาโดยผู้บริหารของ
บริษัท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดทาประมาณการทาง
การเงินที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงนโยบายการดาเนินงาน และได้ปรับสมมติฐาน
บางรายการให้สะท้อนถึงสภาวะตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า
ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นจริงถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญใด
และสัญญาทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่ทากับคู่สัญญายังคงถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือยกเลิก
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลได้ ตลอดจนเป็น
การพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึ้นในขณะที่ทาการศึกษาเท่านั้น หากปัจจัย
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันหรือข้อมูลภายหลังวันที่ในงบการเงินมี การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
สาระสาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯและการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทได้
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm หรือ FCFF) โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันยกเว้นธุรกิจ
ทีวีดิจิทัล ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาการได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการที่ชัดเจน โดยจะทาการประมาณการ
มูลค่าหุ้นตลอดช่วงอายุของใบอนุญาตจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุโดยสรุปได้ดังนี้
AMARIN

ATV

ปี 2559 – 2564

ปี 2559 – 2572

รวม 5 ปีนับจากสิ้นปี 2559

รวม 13 ปีนับจากสิ้นปี 2559

ระยะเวลาการทาประมาณการ FCFF เพื่อใช้
ในการประเมินมูลค่าของบริษัท

เท่ากับอายุของใบอนุญาต
คงเหลือ
สมมติฐานการทาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ใช่
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ตลอดไป (Going Concern)
มูลค่า ณ สิ้นปีสุดท้ายที่มกี ารจัดทาประมาณ

คานวณจาก

การทางการเงิน (Terminal Value)

ไม่มี

FCFF ในปี 2564

อัตราการเติบโตระยะยาว ภายหลังสิ้นปี

0.0%

ไม่มี

สุดท้ายที่มกี ารจัดทาประมาณการทางการเงิน
(Terminal Growth or )

โดยคานวณมูลค่า ณ สิ้นปีสุดท้ายที่มีการจัดทาประมาณการทางการเงิน (Terminal Value) จากสมการ

สาหรั บ KADOKAWA ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมที่ AMARIN ถือ หุ้นอยู่ ในสั ดส่ว นร้อยละ 46.00 นั้น เนื่อ งจาก
KADOKAWA เป็นธุรกิจใหม่และยังไม่ได้เริ่มดาเนินงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ AMARIN เมื่อวันที่ 2
กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนด้วยทุนจดทะเบียนและชาระแล้วรวม 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุน
โดย AMARIN จ านวน 13.8 ล้ า นบาท ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น จึง ประเมิ น มูลค่ าของ KADOKAWA แบบ
Conservative Approach เท่ากับจานวนเงินลงทุนซึ่ง KADOKAWA ได้รับจากผู้ถือหุ้น
ในส่วนของ ABOOK ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ AMARIN ถือหุ้นในสัดส่วนเพียงร้อยละ 19.00 ที่ปรึกษาทางการเงิน
ได้ประเมินมูลค่าแบบ Conservative Approach เท่ากับมูลค่าทางบัญชีตามสัดส่วนการลงทุน โดยใช้มูลค่าทาง
บัญชีของ ABOOK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 115.4 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนโดย AMARIN
จานวน 21.9 ล้านบาท เนื่องจาก AMARIN ถือหุ้นใน ABOOK เพียงส่วนน้อย มูลค่าเงินลงทุนใน ABOOK คิด
เป็นสัดส่วนที่ไม่เป็นนัยสาคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ากิจการของทั้งกลุ่ม นอกจากนี้ ธุรกิจการจัดจาหน่ายหนังสือ
และสิ่งพิมพ์และ ABOOK ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่มีนัยสาคัญ
การประมาณการกระแสเงินสดและสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทในเครือแต่
ละบริษัท มีดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่สาคัญในการทาประมาณการ AMARIN


รายได้รวม
โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทมาจากสายงานธุรกิจ 2สายงาน ได้แก่
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ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์รายได้จากส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ ของบริษัทใน
ปี 2556 – 2559 มีอัตราการเติบโตลดลงเนื่องจากผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเมืองและภาวะทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนชะลอตัวซึ่งผู้บริหารคาดการณ์ว่าในอนาคตอุปสงค์ในตลาด
จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังได้ฐานลูกค้าสิ่งพิมพ์จากการลงทุนในเครื่องจักร
ใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีคุณสมบัติการพิมพ์งานที่มีความประณีตและมีลักษณะเฉพาะของงาน
พิมพ์ ทาให้สามารถรองรับงานพิมพ์ที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าหนังสือ
ต่างประเทศ รวมทั้ง KADOKAWA ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจัดพิมพ์หนังสือประเภท Light Novel จาก
ต่างประเทศ ดังนั้นในการประมาณการรายได้ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ผู้บริหารคาดการณ์
ว่าอัตราการเติบโตในปี 2559 จะลดลงร้อยละ 10.4 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตที่ลดลงในปีที่ผ่าน
มาและมีอัตราการเติบโตลดลงที่ปรับตัวดีขึ้น โดยลดลงร้อยละ 1.3 และ 0.4 ในปี 2560 – 2561 จากนั้น
จะเข้าสู่เสถียรภาพโดยเติบโตในอัตราที่คงที่เท่ากับร้อยละ 0.6 – 1.6 ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ส่วนงานธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจจัดกิจกรรมสื่อการตลาด งานแฟร์และอีเวนท์ จัดอบรมสัมมนา และ
อื่นๆ งานแฟร์และอีเวนท์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสายงานธุรกิจอื่น ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2559 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่า
รายได้จากส่วนงานธุรกิจอื่นจะลดลงจากปี 2558 เพียงเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 0.3 และจะขยายตัวขึ้น
ร้อยละ 10.3 ในปี 2560 เนื่องจากการเปิดตัวของส่วนขยายอาคารแสดงสินค้าที่ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ซึ่งทาให้ AMARIN สามารถเพิ่มจานวนร้านในงานแฟร์ และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป อัตรา
การเติบโตจะคงที่อยู่ที่ร้อยละ 2.1 – 2.8
โดยคาดว่าการเติ บโตของส่วนงานธุรกิจอื่นจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้ จากส่วนงานธุรกิ จผลิตและจาหน่ าย
สิ่งพิมพ์จะลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 82.9 – 83.5 ในช่วงปี 2556 – 2558 เป็นสัดส่วนร้อยละ 78.6 ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า


หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
ส่วนงานธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายสิ่งพิมพ์
ส่วนงานธุรกิจอื่น




ปี 2556
2,064.5
1,717.1

ข้อมูลในอดีต
ปี 2557 ปี 2558
1,881.5 1,866.8
1,570.8 1,547.6

347.3

310.7

319.2

9 เดือน ปี 2559
1,073.2
951.6

ประมาณการปี
2559 – 2564
1,705.0 – 1,798.3
1,364.2 – 1,413.3

121.7

318.2 – 384.9

ต้นทุนการขาย
ต้นทุนขายต่อรายได้รวมค่อนข้างคงที่ในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากับร้อยละ 68.0 – 68.7 โดยผู้บริหาร
คาดกาณ์ว่าต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2559 และ AMARIN จะสามารถรักษาระดับเดียวกันนี้ได้
ในปีต่อๆไป ที่ร้อยละ 69.4 – 69.7
ต้นทุนการขายของส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากับร้อยละ 66.0 –
73.2ซึ่งผู้บริหารประมาณต้นทุ นในปี 2559 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับปี 2558 ที่ร้อยละ 73.6 และ
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คาดการณ์ว่าต้นทุนในปี 2560 – 2564 จะเท่ากับร้อยละ 73.8 – 74.3เนื่องด้วยโรงพิมพ์มีการปรับ
สายการผลิตให้มีความเหมาะสม และเพิ่มเทคนิคการผลิตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
ประกอบกับมีการนาเข้าเครื่องพิมพ์ใหม่จานวน 3 เครื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 ซึ่งทางานได้อย่าง
ประณีตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็น ส่งผลให้ต่อรองราคางานพิมพ์กับลูกค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย
ทาให้ AMARIN สามารถรักษาความสามารถในการทากาไรขั้นต้นไว้ได้
ต้นทุนการขายของส่วนงานธุรกิจอื่นในช่วงปี 2556 – 2558 เท่ากับร้อยละ 47.2 – 81.3 โดยผู้บริหาร
คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปที่ร้อยละ 49.4 – 52.6



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารประกอบด้ ว ย ผลตอบแทนพนั ก งานและผู้ บ ริ ห าร ค่ าคอมมิ ช ชั่ น
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสานักงาน และค่าเสื่อมราคา โดยในปี 2556 – 2558 ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 15.5 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 17.9
ในปี 2558 ซึ่งคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 19.9 และจะคงอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 19.2– 20.1 ในปี 2560 – 2564



ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.0 ตลอดปีประมาณการซึ่งเป็นอัตราภาษีปกติของกรมสรรพากร



เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการเงินทุนหมุนเวียนโดยอ้างอิงจากข้อมูลการดาเนินงานอดีตประกอบกับ
การคาดการณ์ของผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้
หน่วย : วัน
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย

ปี 2556
77.3
72.4
33.4

ข้อมูลในอดีต
ปี 2557
83.8
85.0
41.0

ปี 2558
83.4
79.4
47.4

ประมาณการ
ปี 2559 – 2564
83.4
79.4
47.4

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ค่า ใช้ จ่า ยในการลงทุ นส่ วนใหญ่เ ป็น การซื้อ เครื่อ งจั กรและอุป กรณ์ซึ่ งผู้ บริ ห ารคาดการณ์ว่ าจะมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจานวน 30.2 ล้านบาทในปี 2559 และ 40.2 ล้านบาทต่อปีตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้น
ไป
สมมติฐานที่สาคัญในการทาประมาณการ ATV




รายได้รวม
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รายได้หลักของช่องรายการของบริษัทคือรายได้ค่าโฆษณา โดยประมาณการรายได้ค่าโฆษณาโดย
คานวณผลคูณของ
(1) จานวนนาทีโฆษณาเฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งไม่เกิน 10 นาทีอ้างอิงตามที่กฎหมายกาหนด
(2) จานวนชั่วโมงที่ผู้บริหารคาดการณ์ว่าสามารถขายนาทีโฆษณาได้ต่อวัน ซึ่งเท่ากับ 18 ชั่วโมง
ต่อวัน
(3) จานวนวันในแต่ละปีโดยใบอนุญาตจาหมดอายุสัญญาในเดือนพฤษภาคม2572
(4) อัตราที่คาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการของ
ผู้บริหารโดยในปี 2559 จะมีอัตราที่คาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ที่สูงขึ้นจากร้อยละ 26.7 ในปี
2558 เป็นร้อยละ 60.0 ได้ ซึ่งเป็นผลอันเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับทีมงานขายที่มีประสบการณ์สูง
ในอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมงานเมื่อต้นปี 2559 และ
(5) อัต ราค่ า โฆษณาต่ อ นาที ซึ่ ง อ้า งอิ ง จากอั ต ราค่ า โฆษณาในปั จ จุ บั น โดยพิ จ ารณาร่ ว มกั บ
ประมาณการอัตราค่าโฆษณาของผู้บริหาร แผนงานการขายโฆษณาของช่องอัตราค่าโฆษณา
ของระบบอนาล็อกในปัจจุบั นและการทยอยสิ้น สุดอายุ สัมปทานของทีวีในระบบอนาล็อ ก
กล่าวคือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะสิ้นสุดในปี 2561 และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 ในการออกอากาศในระบบอนาล็อกในปี 2563 ซึ่งจะมีผลให้ผู้บริโภคมีความจาเป็นต้อง
เปลี่ยนระบบการรับชมจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล และผู้บริหารเชื่อว่าจะทาให้จานวน
ฐานผู้บริโภคของระบบดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินค่า
โฆษณาของสื่อโทรทัศน์ประเภทอนาล็อคถูกโอนย้ายมาจัดสรรมายังทีวีดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้คาด
ว่าอัตราการเติบโตของอัตราโฆษณาจะเข้าสู่ภาวะคงที่ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

อัตราที่คาดว่าจะขาย
นาทีโฆษณาได้
(Occupancy Rate)
อัตราการเติบโตของ
อัตราค่าโฆษณา

ข้อมูลในอดีต
ปี 2558
26.7%

หน่วย : ล้านบาทต่อปี
รายได้รวม


ปี 2557
31.3

ปี 2559
60.0%

ประมาณการปี 2559 – 2572
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
70.0% 75.0% 80.0% 80.0%

(5.0%)

79.5%

50.0%

ข้อมูลในอดีต
ปี 2558
9 เดือน ปี 2559
103.0
158.1

ต้นทุนการขาย
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50.0%

33.3%

ปี 2564 - 2572
80.0%

5.0%

ประมาณการปี 2559 – 2572
219.6 – 2,329.7
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ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของธุรกิจทีวดี ิจิทัล ประกอบด้วย ต้นทุนค่าผลิตรายการ เงินเดือนฝ่ายผลิตรายการ
ค่าเช่าโครงข่าย และต้นทุนค่าใบอนุญาตตัดจาหน่าย โดยผู้บริหารคาดการณ์วา่ ต้นทุนการขายต่อรายได้
รวมจะเท่ากับร้อยละ67.2 – 76.2 เมื่อเข้าสู่ภาวะคงที่ภายหลังปี 2563 เป็นต้นไป
ต้นทุนค่าผลิตรายการ : ในการประมาณการอ้างอิงจากงบประมาณในการผลิตรายการที่ผู้บริหารตั้งไว้ใน
ปี 2559 จากนั้นในปี 2560– 2563 ประมาณการให้มีอัตราการเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 50.0 – 30.0 และ
เติบโตเท่ากับร้อยละ 15.4 ในปี 2563 เพื่อผลิตรายการที่มคี ุณภาพและมีความหลากหลาย สามารถ
ดึงดูดผู้ชม และเพิม่ ความสามารถในการทารายได้คา่ โฆษณาได้ จากนั้น ตัง้ แต่ปี 2564 เป็นต้นไป
ประมาณการอัตราการเติบโตร้อยละ 5.0 ต่อปี
เงินเดือนและสวัสดิการฝ่ายผลิตรายการ : ผู้บริหารคาดการณ์วา่ เงินเดือนและสวัสดิการฝ่ายผลิตรายการ
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะเติบโตในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 5.0 โดยอ้างอิงจากนโยบายการขึ้นเงินเดือน
ค่าเช่าโครงข่าย : อ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่ ATV ได้มีการทาสัญญากับผูใ้ ห้บริการโครงข่าย โดยใน
ปี 2559ATV ได้ชาระเป็นรายเดือน เดือนละ 15.5 ล้านบาท และผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะมีอตั ราการ
เติบโตร้อยละ 3.0 ทุก 3 ปี โดยเพิม่ ขึ้นครั้งแรกในปี 2560
ต้นทุนค่าใบอนุญาตตัดจาหน่าย : ตัดจาหน่ายเป็นเวลา 15 ปี ซึ่งเท่ากับอายุของใบอนุญาตที่ได้รับ



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์รายปี เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จา่ ยในการทาตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าตามสัญญาเช่า และค่าเสื่อมราคา โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารต่อรายได้รวมจะเท่ากับร้อยละ 10.8 – 14.2 เมื่อเข้าสู่ภาวะคงที่ภายหลังปี 2563 เป็นต้นไป
โดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคิดรวมเป็นอัตราร้อยละ 4.0 จากรายได้ค่าโฆษณา แบ่งเป็นร้อยละ 2.0
สาหรับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และอีกร้อยละ 2.0 เข้ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ



ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.0 ตลอดปีประมาณการซึง่ เป็นอัตราภาษีปกติของกรมสรรพากร



เงินทุนหมุนเวียน
การประมาณการเงินทุนหมุนเวียนโดยอ้างอิงจากข้อมูลการดาเนินงานในปัจจุบันประกอบกับการ
คาดการณ์ของผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้
หน่วย : วัน
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลในอดีต
ปี 2558
185.1
14.2
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ประมาณการ
ปี 2559 – 2572
100.0
14.2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
หน่วย : วัน

ข้อมูลในอดีต
ปี 2558
40.9

ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย

ประมาณการ
ปี 2559 – 2572
40.9

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนประกอบด้วยการชาระค่าใบอนุญาตและการลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอและซื้ออุปกรณ์
เพิ่มเติม ซึง่ สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้


หน่วย : ล้านบาท
ชาระค่าใบอนุญาต
ปรับปรุงสตูดิโอและซื้ออุปกรณ์
รวม

ปี 2559
548.9
32.9
581.8

ปี 2560
548.9
45.0
593.9

ประมาณการปี 2559 – 2572
ปี 2561
ปี 2562
387.3
387.3
45.0
45.0
432.3
432.3

ปี 2563 - 2572
0.0 –45.0
0.0 – 45.0

อัตราคิดลด (Discount Rate)
ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital หรือ WACC) เป็น
อัตราคิดลด โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่

=
=
=
=

ต้นทุนทางการเงิน หรืออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิงจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยของแต่ละ
บริษัทในเครือ
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลซึ่งเท่ากับ 20.00%
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน อ้างอิงจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเป้าหมายของแต่ละบริษัทในเครือ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
อย่างไรก็ตามในการคานวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
) จาเป็นต้องคานวณหาค่า
ซึ่งคานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี้

โดยที่

=

=

อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ ง โดยสาหรับ AMARIN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจที่มีความ
ต่อเนื่อง อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30ปี ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 3.16%
และสาหรับ ATV ที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 13ปี ซึ่งเท่ากับอายุของ
ใบอนุญาตคงเหลือ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 2.91%
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนสาหรับบริษัทที่มีเงินทุนประกอบด้วยเงินกู้และเงินทุนผู้ถือหุ้น หรือ LeveredBeta ซึ่ง
ที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงจาก Levered Beta ย้อนหลัง 3 ปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเทียบเคียง
ในอุตสาหกรรมที่บริษัทในเครือดาเนินธุรกิจอยู่
จากนั้น จะทาการปรับผลกระทบจากการก่อหนี้โดยการนาโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเทียบเคียงออกตามสมการ:

จะได้ค่า Unlevered Beta ของบริษัทเทียบเคียง และนาโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของบริษัทในเครือเข้าไปแทนตาม
สมการ:

=
=
=

ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนสาหรับองค์กรที่มีเงินทุนทั้งหมดมาจากผู้ถือหุ้น หรือ UnleveredBeta เท่ากับค่าเฉลีย่
ถ่วงน้าหนักของ Unlevered Beta ของบริษัทเทียงเคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทในเครือ
อัตราผลตอบแทนส่วนที่เกินจากอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Market Risk Premium) ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต เท่ากับ 8.50%
ต้นทุนทางการเงิน หรืออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิงจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยูเ่ พื่อนาค่าเฉลี่ยถัวน้าหนักของ
ไปคานวณหาค่า
และ ของบริษัทในเครือแต่ละบริษัทต่อไป
อัตราส่วนหนี้สิน ค่าสัมประสิทธิ์
ที่มีภาระ

บริษัทเทียบเคียง

ดอกเบี้ยต่อทุน
(D/E)

ธุรกิจสานักพิมพ์และสิ่งพิมพ์ : เทียบเคียงกับ AMARIN
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ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรปรวนที่ ความแปรปรวนที่
มีเงินกู้

ไม่มีเงินกู้

(Levered Beta) (Unlevered Beta)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
อัตราส่วนหนี้สิน ค่าสัมประสิทธิ์
ที่มีภาระ

บริษัทเทียบเคียง

ดอกเบี้ยต่อทุน
(D/E)

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรปรวนที่ ความแปรปรวนที่
มีเงินกู้

ไม่มีเงินกู้

(Levered Beta) (Unlevered Beta)

EPCO

บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)

0.52

1.05

0.74

POST

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)

0.64

0.23

0.15

SE-ED

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)

0.27

0.50

0.41

TH

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

-

1.31

1.31

MATI

บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

-

0.42

0.42

NMG

บริษัท เนชั่น มัลติมเี ดียกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

0.30

0.69

0.56

SPORT

บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคทจากัด (มหาชน)

2.08

1.15

0.43

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

0.57
0.54
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
อัตราส่วนหนี้สิน ค่าสัมประสิทธิ์
ที่มีภาระ

บริษัทเทียบเคียง

ดอกเบี้ยต่อทุน
(D/E)

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรปรวนที่ ความแปรปรวนที่
มีเงินกู้

ไม่มีเงินกู้

(Levered Beta) (Unlevered Beta)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์รวมถึงทีวดี ิจิทัล : เทียบเคียงกับ ATV
BEC

บริษัทบีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)

0.12

1.01

0.92

WORK

บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

0.06

1.09

1.04

RS

บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)

0.14

1.17

1.05

MONO

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

0.28

1.29

1.05

GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จากัด (มหาชน)
MCOT
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

0.32

0.69

0.55

0.01

1.04

1.03

NMG

บริษัท เนชั่น มัลติมเี ดียกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

0.30

0.69

0.56

NBC

บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

-

0.84

0.84

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

0.88
0.92

ที่ปรึกษาทางการเงินได้คานวณต้นทุนทางการเงิน หรืออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยทีใ่ ช้ในการคานวณ

AMARIN

ATV

3.16%

2.91%

8.50%

8.50%

0.62

3.13

8.46%

29.52%
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โดยอ้างอิงจาก Capital Asset

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
จากนั้น นาค่า ที่คานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ไปคานวณหา
รายละเอียดการคานวณดังแสดงในตารางด้านล่าง
ปัจจัยทีใ่ ช้ในการคานวณ

AMARIN

ATV

4.70%

4.25%

20.00%

20.00%

0.19

3.00

7.70%

9.93%

โดยมี

สรุปประมาณการกระแสเงินสดของกิจการของบริษัทในเครือ และการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ AMARIN
ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ (FCFF) ของบริษัทจากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
AMARIN
ATV
กระแสเงินสดของกิจการ
216.9 – 244.7
(923.6) – 526.5
(Free Cash Flow to Firm หรือ FCFF)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ AMARIN ด้วยวิธี DCF ปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
AMARIN
ATV
รายการปรับปรุง /1
หน่วย : ล้านบาท
ABOOK KADOKAWA
มูลค่ากิจการ (Enterprise Value)
2,897.3
67.9
ลบ: หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้
(500.0) (1,851.6)
บวก: เงินสด
195.1
39.4
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value)
2,592.4 (1,744.2)
115.4
สัดส่วนการถือหุ้นโดย AMARIN
100.0%
100.0%
19.0%
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ ของ AMARIN
2,592.4 (1,744.2)
21.9
จานวนหุ้นที่ออกชาระแล้วทั้งหมดของ AMARIN (ล้านหุ้น)
220.0
220.0
220.0
มูลค่าหุน้ ของ AMARIN(บาทต่อหุน้ )
11.78
(7.93)
0.10
รวมมูลค่าหุน้ ของ AMARIN (บาทต่อหุน้ )
4.02
/1
หมายเหตุ : รายการปรับปรุงได้แก่ มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทในเครือ คือ ABOOK และ KADOKAWA
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30.0
46.0%
13.8
220.0
0.06

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เนื่องจากผลการประเมินมูลค่ากิจการนั้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่สาคัญหลายประการ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงได้จัดทาการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่มีตอ่ มูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นของ AMARIN โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยทีเ่ ปลี่ยนแปลง

ช่วงเปลี่ยนแปลง

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย (WACC)
อัตราที่คาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate)
ในปี 2562 เป็นต้นไป
อัตราการเติบโตของอัตราค่าโฆษณาในปี 2560

+ 1.0%
+/- 1.0%
+/- 5.0%

มูลค่าหุ้นของ AMARIN
(บาทต่อหุ้น)
4.02 – 5.44
2.09 – 6.43
1.89 – 6.12

+/- 10.0%

1.89 – 6.13

จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น AMARIN ด้วยวิธี DCF
และ Sum of the Part มีช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น AMARIN เท่ากับ 1.89 – 6.43 บาทต่อหุ้น
1.3

การกาหนดราคาตลาด
ราคาตลาด หมายถึ ง ราคาซื้ อ ขายถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่
1/2560คือระหว่างวันที่ 15ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 7.47บาท ซึ่งการคานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถัวนาหนักต่อหุ้น คานวนจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 7 วันทาการ หารด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม
7 วันทาการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซือ้ ขายตั้งแต่วนั ที่ 15ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขาย
รวม คานวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูล
การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
เนื่องด้วย บริษัทฯ ประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา
ตามที่ปรากฏในสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามตารางด้านล่างซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
และความเพียงพอของกระแสเงินสดทีใ่ ช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้
เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่ง
มีต้นทุนการดาเนินการที่สูงโดยใช้สาหรับการจ่ ายชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (“ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี”) การชาระค่าบริการโครงข่ายทีวี ดิจิทัลรายเดือน การจ่ายคืน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในดาเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เช่น การผลิตรายการ
โทรทัศน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 2561
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ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556– งวด 9เดือน ปี 2559
9เดือนณ30กันยายน 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

รายได้รวม

1,249.09

2,003.86

1,913.97

2,088.63

ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย

1,707.60

2,449.44

2,026.78

1,731.37

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(468.93)

(416.41)

(91.46)

285.08

ส่วนของผู้ถือหุ้น

925.67

1,394.60

1,965.00

2,058.69

อนึ่ง การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อในครั้งนี้ เป็นวิธีการระดมทุน ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนได้ตามวงเงินที่บริษัทฯ ต้องการและได้ภายในกาหนดเวลาของบริษัทฯ
ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ไม่ติดภาระเงื่อนไขข้อจากัดของสัดส่วน
หนี้สินต่อทุนกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในครั้งนี้
เพื่อการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ (StrategicPartner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและ มีความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดี กับกลุ่มธุรกิจที่
หลากหลายจะทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจานวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ และยังช่วยเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมทั้งสถาบันการเงินได้ อีก
ทั้ง ผู้ซื้อมีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดาเนินงานของ
บริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ จากข้อมูลฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมาตามตารางผลการดาเนินงานข้างต้น และเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 4.32 เท่า ตาม
ข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับสูง
จะเป็นข้อจากัดสาหรับบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการดาเนิน
กิจการ นอกจากนี้ การเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นอาจทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ทันตามแผนการใช้เงิน
และ/หรือไม่ได้จานวนเงินทุนครบตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) มีขั้นตอน
และต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการซึ่งจะทาให้บริษัทระดมทุนได้ช้าและอาจไม่ทันต่อความต้องการใช้เงิน
ของบริษัทฯ และในส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) จะมีข้อจากัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจานวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทฯ อาจ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่มี
ความสนใจการจองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุ นของบริ ษัท ฯ เนื่ องจากปั จจุ บัน บริ ษัท ฯ มีผลการดาเนิ นงานที่ไม่ ดี
เท่าที่ควรจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทั้ง การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก จึงมี
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ความเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจานวน ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตาม
จานวนที่ต้องการ
2.2

รายละเอียดของโครงการที่ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนาเงินที่ได้ จะรับจากการเพิ่มทุนไปใช้ใน
โครงการ
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อในครั้งนี้ ไปลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจทีวี ดิจิทัล ช่อง 34 ภายใต้ชื่อช่อง “อมรินทร์ทีวีเอชดี” ซึ่งปัจจุบันดาเนินโครงการอยู่ ภายใต้
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จากัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น หรือ ATV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 อมรินทร์ เทเลวิชั่น เป็นผู้ชนะการประมูล
ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ด้วยมูลค่าราคาประมูลทั้งสิ้น 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 15
ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572 และเข้าทาสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง กับสถานีวิทยุโทรทั ศน์
กองทัพบก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571(“ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล”)โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุน
ไปใช้ ดังต่อไปนี้
2.2.1การจ่ายชาระค่าใบอนุญาตดิจิทลั ทีวี
อมรินทร์ เทเลวิชั่นมีภาระผูกพันในการจ่ายชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ดังนี้
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต*
งวดที่

ระยะเวลาในการชาระ
ค่าธรรมเนียม

ส่วนของราคาขั้นต่า
ร้อยละ

1
2
3
4
5
6

ภายใน 30 วั น นับแต่วั นที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการเป็นผูช้ นะการประมูล
ภายใน 30 วั น นับแต่วั นครบกาหนด
ระยะเวลา 1 ปีที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วั น นับแต่วั นครบกาหนด
ระยะเวลา 2 ปีที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วั น นับแต่วั นครบกาหนด
ระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วั น นับแต่วั นครบกาหนด
ระยะเวลา 4 ปีที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วั น นับแต่วั นครบกาหนด
ระยะเวลา 5 ปีที่ได้รับใบอนุญาต
รวมค่าธรรมเนียม

ส่วนที่เกินราคาขั้นต่า

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

รวม
ค่าธรรมเนียม

50%

755,000,000

10%

181,000,000

936,000,000

30%

453,000,000

10%

181,000,000

634,000,000

10%

151,000,000

20%

362,000,000

513,000,000

10%

151,000,000

20%

362,000,000

513,000,000

-

-

20%

362,000,000

362,000,000

-

-

20%

362,000,000

362,000,000

100%

1,510,000,000

100%

1,810,000,000

3,320,000,000

ปัจจุบัน อมรินทร์ เทเลวิชั่นได้จ่ายชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิทัลทีวีแล้ว ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 รวม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิทัลทีวที ี่จ่ายแล้วทั้งสิ้น 2,083,000,000 บาท คงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิทัล
ที วี ที่ ยั ง ไม่ ได้ จ่ า ย ในงวดที่ 4 ถึ ง งวดที่ 6 รวมค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตดิ จิ ทั ล ที วี ที่ ยั ง ไม่ ได้ จ่ า ยทั้ ง สิ้ น
1,237,000,000 บาท
2.2.2 การจ่ายชาระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลรายเดือนดิจิทัล
อมรินทร์ เทเลวิชั่น จะต้องชาระค่าบริการโครงข่ ายทีวีดิจิทัล โดยชาระเป็นรายเดือน เดือนละ 14,160,000บาท
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) เมื่อสถานี วิทยุโทรทัศ น์กองทัพบกได้ติดตั้งสถานีโครงข่ายแล้วเสร็จตามที่ กสทช.
กาหนด หรือในกรณีที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกยังติดตัง้ สถานีโครงข่ายในบางพื้นที่ไม่แล้วเสร็จ ค่าใช้บริการ
โครงข่ายจะถูกเรียกเก็บเฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการในจุดที่แล้วเสร็จ โดยมีกาหนดชาระค่าบริการก่อนออกอากาศไม่
น้อยกว่า 30 วัน
2.2.3 การจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งกับสถาบันการเงินที่จะต้องจ่ายคืนเงินกู้ยืม ซึ่งตามที่ปรากฏในงบ
การเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม
จานวน 3,403.74 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินระยะยาว 1,516.77 ล้านบาท และหนี้สินระยะสั้นรวมทั้งเงินกู้ยืม
ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระหนี้ภายใน 1 ปีจานวน 1,886.97 ล้านบาท
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วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน :

1. ค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ในจานวนที่เกินจากการเบิกเงินกู้ยืม
ตามสัญญาเงินกู้
2. ชาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่า
โครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็นต้น

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ(ล้านบาท)
150

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ
ภายในปี 2560

300
400

ภายในปี 2561
ภายในปี 2561

ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการชาระคืนเงินกู้ยืม และจานวนเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ ตามความ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสาคัญ

2.3

โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการ
โครงการได้สาเร็จและความเสี่ยงจากการดาเนินการโครงการ
จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ประกอบในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา
กว่า 40 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลทีวีของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ร่วมกัน (Synergy) กับธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจ ดิจิทัลทีวีจะสามารถสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการค้าให้บริษัทฯ ที่สามารถเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใช้สื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถกาหนดกลยุทธ์การขาย
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ มีแบรนด์และภาพลักษณ์ที่
มีคุณภาพ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บทความ หนังสือ และคลังภาพจานวนมาก ที่พร้อมจะนามาผลิตเป็นสื่อใน
รูปแบบต่างๆ ณ ปัจจุบัน ช่องรายการของบริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับความนิยม (Rating) ขึ้นมาอยู่ในอันดับ
ช่องรายการที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก (Top 10) ได้ภายในปี 2559
นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อในครั้งนี้ จะทาให้
บริษัทฯ สามารถใช้เป็นเงินทุนในผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทาให้ช่อง
รายการได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น และสามารถเพิ่มอันดับความนิยม (Rating) จะทาให้บริษัทฯ มีศักยภาพใน
การสร้างรายได้จากค่าโฆษณา และผู้สนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ประสบผลสาเร็จ บริษัทฯ ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ ซึ่งหากบริษัทฯ
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามเวลาที่ต้องใช้เงิน หรือไม่ครบตามจานวน อาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน
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ของบริษัทฯ ด้วยข้อจากัดด้านหนี้สินต่อทุนของบริษัทในปัจจุบันที่อยู่ในอัตราส่วนที่สูง และอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถที่บริษัทฯจะดาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อฐานะการเงิน มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้นตลอดจนผลกาไร(ขาดทุน)สะสมของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
2.4

งบประมาณทั้ ง หมดที่ ค าดว่า จะใช้ใ นเบื้ องต้ น และงบประมาณทั้ ง หมดที่ ค าดว่า จะต้ องใช้เ พื่อ ให้
โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุนที่จะต้องใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจทีวี
ดิจิทัลต่อไปจนครบระยะเวลาใบอนุญาตดิจิทัลทีวีในปี 2572จานวนประมาณ 1,730 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินลงทุนในใบอนุญาตดิจทิ ัลทีวี และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจตลอดอายุใบอนุญาตดิจิทัลทีวี
โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินแล้ว อย่างไรก็
ตาม สาหรับเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ คาดว่าจะใช้กระแสเงินสดภายใน ประกอบกับเงินที่ได้
จากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ ตลอดจนเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
และใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจทีวดี ิจิทัลสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปใน
อนาคต

3.

ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจากัด
การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
=
=

3.2

7.47 – 5.94
7.47
ร้อยละ 20.48(การลดลงของราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงร้อยละ 20.48 ของราคาเดิม)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ *
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้*

=

200,000,000
219,999,865 + 200,000,000
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=
3.3

ร้อยละ 47.62 (การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะลดลงร้อยละ 47.62)

การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earning per Shares)
=

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

=

(-2.3049) – (-1.2073)
(-2.3049)

=
ร้อยละ 47.62
ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกาไรต่อ
หุ้น (Earning per Shares) เนื่องจากมูลค่าการขาดทุนต่อหุ้น (Earning per Shares) หลังเสนอขายมีมูลค่า
ขาดทุนต่อหุ้น (Earning per Shares) ลดลง จากมูลค่าขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเสนอขาย
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผู้ซื้อกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกาไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก นอกจากที่บริษัทฯ
จะได้เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจทีวี ดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจการจ่ายชาระค่าใบอนุญาต
ดิจิทัลทีวีการจ่ายค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลั การจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการผลิตรายการทีวีที่
มีคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะมีพันธมิตร
ทางธุรกิจ (StrategicPartner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจที่
หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึง มีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีจะทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจานวน
ที่ต้องการและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจได้ และจากการที่บริษัทฯ จะมีผู้ซื้อเข้ามาร่วมลงทุน
และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นั้นจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจทีวีดิจิทัล ด้วยสถานะทาง
การเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีของผู้ซื้อจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจทีวี ดิจิทัลของ
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอ
อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้
ซือ้
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ที่มาของการกาหนดราคาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อในครั้งนี้ ที่ราคา 4.25
บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มี
ความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่มีส่วนลดจากราคาตลาดนี้ อยู่ในช่วงราคามูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นของบริษัท
ฯ อยู่ในช่วงราคาที่ 1.89ถึง 6.43บาทต่อหุ้นตามการประเมินราคาด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted
Cash Flow หรือ DCF) และมีมูลค่ายุติธรรมที่เป็นราคาฐานที่ 4.02บาทต่อหุ้น ซึ่งการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาฐานของมูลค่า
ยุติธรรมข้างต้น
สาหรับการกาหนดราคาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อในครั้งนี้ที่ราคา 4.25
บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยกาหนดราคาเสนอขายที่
มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรือคิดเป็นส่วนลดที่ร้อยละ 43.11 ทั้งนี้ ราคาตลาด
หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทา
การติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 คือระหว่างวันที่
15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 7.47 บาท โดยการคานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้าหนักต่อหุ้น คานวณ
จากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 7 วันทาการ หารด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 7 วันทาการ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม คานวณจาก
ผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้ อขายหุ้นของ
บริษัทฯที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ว่าไม่ควรนาวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Historical trading price) มาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสาหรับการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราการ
หมุนเวียนการซื้อขายต่อวัน (Turnover Ratio per day) ทั้งด้านปริมาณการซื้อขายหุ้น และมูลค่าการซื้อขายหุ้น
ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ (AMARIN) ที่ต่ากว่าอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสาคัญ ทาให้ราคา
ตลาดของหุ้น AMARIN ไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม กล่าวคืออัตราการหมุนเวียนของปริมาณการซื้อขายหุ้นในรอบ
12 เดือนย้อนหลังจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.01เปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนของ
ปริมาณการซื้อขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลังของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ร้อยละ 0.49
และของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA sector) ซึ่ง
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 0.51และร้อยละ 0.38ตามลาดับ สาหรับอัตราการหมุนเวียนของ
มูลค่าการซื้อขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลังจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.01เปรียบเทียบ
กับอัตราการหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายหุ้นในรอบ 12 เดือนย้อนหลังของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ที่ร้อยละ 0.37และของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE sector) และกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
(MEDIA sector) ซึ่งเป็นกลุ่มอุ ตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 0.30และร้อยละ 0.26 ตามลาดับ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าการกาหนดราคาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 4.25 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสมตามเหตุผลข้างต้น และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
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ของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จากัด และทา
ให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ไม่ติดภาระเงื่อนไขข้อจากัดของสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
กับสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อที่ราคาหุ้นละ4.25บาท ถือเป็น
วิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท
ฯ ในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดหาแหล่งเงินทุนจากจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งน่าจะไม่มี
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ข องบริ ษั ท ฯ เมื่ อ พิ จ ารณาจากอั ต ราส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ทุ น ที่ 4.32 เท่ า (ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2559)

4.2

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีความต้องการที่จะใช้เงินทุนเพื่อการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มทุนโดยวิธีการ
อื่นอาจทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ทันตามแผนการใช้เงินล่าช้าและ/หรือไม่ได้จานวนเงินทุนครบตามที่
ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการ
ระดมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผู้ซื้อถือเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ใน
ระยะเวลาอันสั้นและได้จานวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง ผู้ซื้อซึ่งเป็นที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงิน
ลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดาเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการ
ระดมทุนของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเห็นว่า การหาเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
มีข้อจากัดจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง และจานวนเงินที่ต้องใช้เพื่อดาเนินธุรกิจมีจานวน
ค่อนข้างสูง ในขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้
ระยะเวลานานซึ่งจะทาให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้า และในส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะมีข้อจากัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจานวนเงินทุนที่
จะได้รับ เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
หรือผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่มีความสนใจการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีผล
การดาเนินงานที่ไม่ดีเท่าที่ควรจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อีกทั้ง การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจานวน ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ระดมทุนได้ตามจานวนที่ต้องการ
เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ซื้อ
จากการที่บริษัทฯ ประสบสภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดาเนินงานในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ
มีผลขาดทุนสุทธิ (91.46) ล้านบาท (416.41) ล้านบาท และ (468.93) ล้านบาท ในงวดปี 2557 ปี 2558 และใน
รอบ 9 เดือนปี 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอของกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 4.32 เท่า
บริษัทฯ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนสาหรับเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม
ในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการดาเนินการที่สูงโดยใช้สาหรับการจ่ายชาระค่า
ใบอนุญาตดิจิทัลทีวีการชาระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลรายเดือน การจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ
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ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในดาเนินธุรกิจ ทีวีดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ ภายใต้สภาวการณ์ของธุรกิจทีวีดิจิทัลที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ที่ต้องมีภาระผูกพันใน
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่สูง และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลให้อัตราการเติบโตของเม็ดเงินการใช้
จ่ายค่าโฆษณา (Advertising expenditure) ในภาคส่วนต่างๆ ลดต่าลงร้อยละ 9.36 ในรอบระยะเวลา 10 เดือน
ของปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา 10 เดือนของปี 2558 (อ้างอิงตามข้อมูลของสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย) การจัดหาเงินทุนเพื่อนามาดาเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นด้วยการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อจะมีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษทั ฯ
มากกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เพิ่มเติมโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ให้แก่ผู้ซื้อมีความเหมาะสมเนื่องด้วยจะเข้ามาเป็นทั้งผู้ลงทุนที่ช่วยส่งเสริมสถานะทางการเงินของบริษัท และ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อจะเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
(StrategicPartner) ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากมีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ ที่มีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจของบริษัททั้งในส่วนของธุรกิจทีวี ดิจิทัลและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ก่อให้เกิดเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันการเงินได้
อนึ่ง ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 - 15 วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ ผู้ซื้อผู้ซื้อที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ จะไม่นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ซื้อจึงจะ
สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
4.3

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษั ท ฯ มี แ ผนการใช้ เ งิ น ที่ จ ะได้ รั บ จากการเพิ่ ม ทุ น ที่ ชั ด เจน โดยบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งใช้ เ งิ น จ านวนประมาณ
850,000,000 บาทในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจทิ ัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจการชาระค่าใบอนุญาต
ดิจิ ทัล ทีวี การจ่ ายค่า บริ การโครงข่ ายทีวี ดิจิ ทัล การช าระคื นเงิน กู้ยื มจากสถาบั นการเงิ น และใช้ เป็ นเงิน ทุ น
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ การผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
โปรดพิจารณาในส่วนของรายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนาเงินที่ จะได้รับจากการ
เพิ่มทุนไปใช้ในโครงการในข้อ 2.2

4.4

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอ
ขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดาเนินการตามโครงการ
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ที่ราคาหุ้นละ 4.25บาท แล้ว บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องดาเนินการดังกล่าว เนื่องจาก บริษัท
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ฯ มีความประสงค์ที่จะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในการนาไปดาเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1
และ 2.2 โดยในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการทีวีดิจทิ ัลในครั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วย
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 4.32 เท่า
ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูง และเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือกาไร
ต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3.
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอในการดาเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ
2.1 และ 2.2ซึ่งจานวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัทฯ
และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลกาไรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม หาก
ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการ
ความสามารถในการควบคุมของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ อันเป็นเหตุให้การประมาณการ
กระแสเงินสดรับของบริษทั ฯ ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้บริษัทฯ มีความเชือ่ มัน่ ว่าการร่วมทุนในครั้งนี้กบั ผู้ซื้อ
ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญใน หลากหลายธุรกิจ ตลอดจนมีความพร้อมด้านสถานะ
ทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพการดาเนินโครงการทีวี
ดิจิทัลประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
4.5

ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อันเนือ่ งมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ระดมทุนได้
ตามวงเงินที่ต้องการใช้ในการดาเนินธุรกิจทีวี ดิจิทัล เพื่อจะนาไปใช้ในดาเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1
และ 2.2 ซึ่งทาให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่านอกเหนือจาก
เงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ การที่บริษัทได้ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญในหลากหลายอุต สาหกรรม และด้วยเครือข่ายสายสัมพั นธ์ที่ดีจะเสริมสร้างศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจให้บริษัทฯ มีการเติบโตทั้งทางด้านธุรกิจ อาทิเช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความนิยมของผู้ชม และการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การออกและ
เสนอขายเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 200,000,000 บาทที่ราคาหุ้นละ 4.25 บาทในครั้งนี้ จะทาให้บริษัทฯ ได้รับ
เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 850,000,000 บาท ซึ่งจะทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ดีขึ้นโดยมีอัตราที่ลดลง
จาก 4.32 เท่า ตามข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เหลือ 2.5 เท่าภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานการคานวณว่าหนี้สินที่ใช้ในการคานวณไม่
เปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเงินเพิ่มทุน 850,000,000 บาทในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5.

คารับรองของกรรมการ
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คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ขอรั บ รองว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุจ ริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
หากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อและมีความเห็นว่าผู้ซื้อ
เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง
6.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
เนื่องจาก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ซื้อในครั้งนี้เป็นการกาหนดราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจากัดโดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มสี ่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าวและจะต้องได้รับการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

7.

ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เปรียบเทียบกับการเสนอขายราคาต่า โดยพิจารณาผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payments)
ตามมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payments) กาหนดให้บริษัทที่
ออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ากว่าราคายุติธรรมต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคา
ยุติธรรม คูณด้วยจานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยราคายุติธรรมกาหนดให้ใช้
(1) ราคาตลาด ณ วันให้สิทธิ ซึ่งคือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนในครั้งนี้
(2) ราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ
ภายใต้ข้อสมมุติฐานในการกาหนดราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯตามรายละเอียด
ในข้อ 1.2
ทั้งนี้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ที่ราคาหุ้นละ 4.25 บาท อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางบัญชีอันเนื่องมาจากมาตรฐานทางการเงินว่าด้ วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-Based
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Payments) โดยก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงินจานวนประมาณ
(1) หากอ้างอิงราคาตลาด โดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 7วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ แทนราคาตลาด ณ วันให้สิทธิ ประมาณการผลกระทบทางการบัญชีที่อาจเกิดขึ้น เท่ากับ
3.22 บาทต่อหุ้น หรือ 644,000,000 บาท อย่างไรก็ตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงอาจจะสูงหรือ
ต่ากว่าจานวนที่คานวณได้ ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวที่จะปรากฏในงบการเงิน จะขึ้นอยู่กับราคา
ตลาดของหุ้น ณ วันให้สิทธิ ซึ่งคือ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ จัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อในครั้งนี้
(2) หากอ้างอิงราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบในเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share – Based Payments)
ทั้งนี้ ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจส่งผลให้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในช่วงเวลาที่มีการทารายการมีผล
ขาดทุนสุทธิได้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีจานวนมากกว่ากาไรจากการดาเนินงานที่
บริษัทฯ สามารถทาได้ตามปกติ และอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
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