สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่ อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการขอผ่ อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ของ

บริษทั อมรินทร์ พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
1. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ้นติง้ แอนด์
พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
2. การขอผ่ อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พย์ ท้ังหมดของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน) โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

จัดทําโดย

บริษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
12 มกราคม 2560
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บริ ษทั หรื อ AMARIN

บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

ATV

บริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด

ABOOK

บริ ษทั อมริ นทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จํากัด

KADOKAWA

บริ ษทั คาโดคาวะ อมริ นทร์ จํากัด

WPS

บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

ผูซ้ ้ือ หรื อ ผูข้ อผ่อนผัน

บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี

Whitewash

การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้

ใบอนุญาตดิจิทลั ทีวี

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาํ หรับการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ

บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด

ที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

อพ. 003/2560
วันที่ 12 มกรำคม 2560
เรื่ อง

ควำมเห็นที่ ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจกำร โดยอำศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) ของบริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ ง
จำกัด (มหำชน)
1. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กรณี กำรจัดสรรและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2. กำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจกำร โดยอำศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)

เรี ยน

กรรมกำรตรวจสอบและผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)

ตำมที่ ที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้ ง แอนด์ พับ ลิ ช ชิ่ ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”
“AMARIN”) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องสำคัญดังนี้

หรื อ

1. มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิจ ำรณำอนุ ม ัติ ก ำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จ ำนวน
200,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บำท เป็ นจำนวน 419,999,865 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท เพื่อจัดสรรและเสนอขำยให้แก่ บริ ษทั วัฒนภักดี จำกัด
โดยนำยฐำปน สิ ริวฒั นภักดี และนำยปณต สิ ริวฒั นภักดี (“ผูซ้ ้ื อ” หรื อ “ผูข้ อผ่อนผัน”) ในรำคำหุน้ ละ 4.25 บำท รวมเป็ น
มูลค่ำทั้งสิ้ น 850,000,000 บำท โดยภำยหลังจำกกำรซื้ อหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ผูซ้ ้ื อจะเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 47.62
ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั )
นอกจำกนี้ ยังมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ซึ่งเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน เนื่องจำกเป็ นกำรทำรำยกำรกับนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใหญ่เป็ น
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั (ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรหมำยควำมรวมถึงกรรมกำรของ
บริ ษทั ) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่
31 สิ งหำคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”)
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รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์

โดยมีขนาดรายการที่เกี่ ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย คํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ งสู งกว่า 20
ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ ง
จัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนต้องขออนุ มตั ิการเข้าทํารายการต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการอนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วน
ได้เสี ย ซึ่งการเข้าทํารายการในครั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดที่มีส่วนได้เสี ย
การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผูซ้ ้ื อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ ้น เป็ นการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่ งเป็ นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด 1 เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้น
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ให้แ ก่ผซู ้ ้ื อดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู ้ ือหุ ้นจํานวนรวมกันตั้งแต่ร้อย
ละ 10 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุ ้นในราคาดังกล่าว และ
จะต้องได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือด้วย
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ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทํา
การก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ ้นต่อผูซ้ ้ื อ บริ ษทั จะห้ามผูซ้ ้ื อที่ได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดนําหุน้ ออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้น สามัญเพิ่มทุ นของบริ ษ ัทเริ่ มทํา การซื้ อ ขายในตลาดหลักทรั พย์ (Silent Period)
โดยภายหลังวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูซ้ ้ื อจึงจะ
สามารถทยอยขายหุ ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรั พย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจ ารณาคําขอให้รับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 โดยบริ ษทั จะต้องดําเนิ นการสั่งผูซ้ ้ื อห้ามขายหุ ้นรวมทั้ง
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็ จก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์ใน
การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิ จ การ โดยอาศัยมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของกิ จ การ ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศ สจ. 36/2546”) เนื่องจากภายหลังที่ผซู ้ ้ื อได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน
200,000,000 หุน้ แล้ว ผูซ้ ้ื อจะถือหุ ้นในบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและของ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ) ซึ่ งข้ามร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นที่
จําหน่ ายได้แล้วทั้งหมดและของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั )
1
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ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 7 วันทําการ ก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 คือ ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ซึ่งเท่ากับหุน้ ละ 7.47 บาท
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ส่งผลให้ผซู ้ ้ื อจะต้องทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.12/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศ ทจ.12/2554”) อย่างไรก็ดี ผูซ้ ้ือไม่ประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั และมีความประสงค์
ที่จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) ซึ่งการขอผ่อน
ผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
บริ ษทั ได้กาํ หนดวันประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมต่างๆ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องดังกล่าวข้างต้น และเรื่ องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่กาํ หนดในระเบียบ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว ได้แก่ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั (จํานวน 135
หุน้ ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุน และการเพิ่มทุนของบริ ษทั ซึ่งเป็ นเรื่ องที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากมีเรื่ องวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จะถือว่าเรื่ องอื่นๆที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่ องในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยถือว่าการ
พิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่างๆ ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ในการขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในการเข้าทํารายการต่างๆดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ต้องจัดให้มี
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือ่ ให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการ ตลอดจนความเห็นต่อการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ และความเหมาะสมของราคา
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ผูซ้ ้ื อ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้นในอนุ มตั ิการเข้าทํารายการ ทั้งนี้
บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ”) ในการทํา
หน้าที่ให้ความเห็นแก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อการเข้าทํารายการดังกล่าว
ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็ นต่อการเข้าทํารายการดังกล่าว ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ศึกษาข้อมูลและ
เอกสารที่ได้รับจากบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยทัว่ ไป เช่น มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการ แบบ
รายงานการเพิ่มทุน และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการ แบบหนังสื อขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ อนุมตั ิให้ได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ (แบบ 247-7) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1) รายงานของผูส้ อบบัญชี งบการเงิน ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง รายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน สัญญาจองซื้อหุน้ สัญญาและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปั จจัยทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์และการให้ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบ่ นสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากบริ ษทั และผู ้
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย มีความเป็ นจริ ง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสําคัญ และไม่มีเหตุการณ์ที่ได้
เกิดขึ้นหรื อกําลังจะเกิดขึ้น หรื อมีความเป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้น ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการและ
สถานะทางการเงิ นของบริ ษทั ตลอดจนเป็ นการพิจ ารณาจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ และข้อมูลที่เกิ ดขึ้ นในขณะ
ทําการศึ กษาเท่านั้น หากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปั จจุบันอย่างมี นัยสําคัญ อาจส่ งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อทํารายการของบริ ษทั ในครั้งนี้ รวมถึงส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั และการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้นได้ ดังนั้นการให้
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ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นใน
ภายหน้าได้ อีกทั้งความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความเห็นแก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น โดยการตัดสิ นใจลงคะแนนเสี ยงอนุมตั ิสาํ หรับการเข้าทํารายการในครั้งนี้
อยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นสํา คัญ ในการให้ความเห็ นต่อผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขประกอบกับปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้
พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงกระทํา
ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ มีดงั ต่อไปนี้
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การจัดสรรและเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคา
ตลาด โดยบริ ษทั จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจํานวน 219,999,865 บาท เป็ น
จํานวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อ
จัดสรรและเสนอขายให้แก่ บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี (“ผูซ้ ้ื อ” หรื อ
“ผูข้ อผ่อนผัน”) ในราคาหุ ้นละ 4.25 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 850,000,000 บาท และ (2) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ ้ือ
การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผูซ้ ้ื อ เข้าข่ายเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั จดทะเบี ยน เนื่องจากเป็ นการทํารายการกับนิ ติบุคคลที่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่เป็ นบุคคลที ่จ ะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั (ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารหมายความรวมถึงกรรมการของบริ ษทั ) ตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 122.36 ของมูล ค่าสิ นทรัพย์ท่ ีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย คํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีขนาด
รายการสูงกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนั้น บริ ษทั
จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนต้องขออนุมตั ิการเข้าทํารายการต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการอนุ มตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ ้น เป็ นการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็ นราคาทีม่ สี ่ วนลดจากราคาตลาดเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด ตาม
ประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แ ก่ผซู ้ ้ื อดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ จํานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รับอนุมตั ิการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่
ผูซ้ ้ือด้วย
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ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 - 15 วันทํา
การก่ อนวันแรกที่เสนอขายต่อผูซ้ ้ื อ บริ ษทั จะห้ามผูซ้ ้ื อที่ ได้รั บจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นทั้งหมดนําหุ ้นออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เริ่ มทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period)
โดยภายหลังจากวันที่หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังกล่าวทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผูซ้ ้ือจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถกู สัง่ ห้ามขาย ได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 โดยบริ ษทั จะต้องดําเนิ นการสั่งผูซ้ ้ื อห้ามขายหุ ้นรวมทั้ง
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็ จก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกจากนี้ การที่ผูซ้ ้ื อได้รับจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ จาํ นวน 200,000,000 หุน้ ซึ่ งจะเป็ นผลให้ผซู ้ ้ื อ
ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั (ภายหลังการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั ) ซึ่ งข้ามร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดและสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ทําให้ผูซ้ ้ื อมีหน้าที่ ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศ ทจ.12/2554 อย่างไรก็ตาม ผูซ้ ้ื อไม่ประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ
บริ ษทั และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(Whitewash) ภายใต้ประกาศ สจ. 36/2546 ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ งผูซ้ ้ื อจะได้รับการผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพือ่ เสนอขาย
ให้แก่ผซู ้ ้ื อ และอนุมตั ิยินยอมให้ผูซ้ ้ื อไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ภายหลังได้มาซึ่ งหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ตามจํานวนดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
การเข้ าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ได้แก่ บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ที่บริ ษทั มีความต้องการใช้เงิ นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นอย่างเร่ งด่วน เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเพือ่ ชําระหนี้ตามภาระผูกพันต่างๆ ที่กาํ ลังจะถึงกําหนดชําระและเป็ นจํานวน
เงินที่สูง โดยสื บเนื่องจากการที่บริ ษทั ประสบภาวะขาดทุนอย่างมากจากการดําเนิ นงานธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย หรื อ
ATV อย่างต่อเนื่องมาในช่วงเกือบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ผลขาดทุ นสุ ทธิ จาํ นวน (91.46) ล้านบาท (416.41) ล้านบาท และ (468.93) ล้านบาท
ตามลําดับ
ผลประกอบการของบริ ษทั ที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจํานวนมากจาก
การดําเนิ นธุ รกิ จที วีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย ที่มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ ายสู ง ที่สําคัญประกอบด้วยค่าตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ต้นทุนพนักงานและบุคลากรสายงานสนับสนุน ต้นทุนการ
ผลิตรายการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ ืมเงินสถาบันการเงินเพื่อชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาต เป็ นต้น ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนคงที่ที่ ATV ต้องชําระอยูแ่ ล้ว ในขณะที่รายได้ค่าบริ การออกอากาศซึ่ งมี
ปั จจัยหลักมาจากอัตราค่าโฆษณาและอัตราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ อันเป็ น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลให้การใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ มี
แนวโน้มลดลง แต่การใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัยและสื่ ออินเทอร์ เน็ตมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
-5-
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ในปั จจุบนั ที่ใช้ส่ื อผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับปั ญหาการเข้าถึงทีวดี ิจิทลั ของผูบ้ ริ โภคยังมีขอ้ จํากัดจากการพัฒนา
โครงข่ายทีวดี ิจิทลั ของทางการที่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และไม่สามารถขยายได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ อีกทั้งช่องทีวีดิจิทลั
ที่มีเพิ่มขึ้นถึง 24 ช่อง ส่ งผลให้การแข่งขันในธุรกิจเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่การพัฒนาช่องรายการของ ATV ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และไม่ได้รับความนิยมจากผูช้ มเท่าที่ควร จึงไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและยังไม่มีทิศทางการฟื้ นตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้การ
จัดสรรค่าใช้จ่ายโฆษณาของภาคธุรกิจต่างๆ ที่ถือเป็ นรายได้สาํ คัญในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั มีอตั ราการเติบโตที่ลดลง
ไปด้วย ส่ งผลให้ความสามารถในการสร้างรายได้และการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิทลั ไม่เป็ นไปตามประมาณการของบริ ษทั
ทําให้ ATV ประสบปั ญหาขาดทุนจํานวนมากและต่อเนื่องมานับแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จนถึงงวดปั จจุบนั และเริ่ มมีผล
ขาดทุนเกิ นทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เป็ นต้นมา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ATV มี
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จํานวน (164.78) ล้านบาท และ (331.68) ล้านบาท ตามลําดับ
ผลประกอบการที่ขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน
และกระแสเงินสดที่ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จโดยรวมของบริ ษทั ประกอบกับในระยะเวลาอันใกล้น้ ี ATV มีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายชําระตามกําหนดเวลาของสัญญาเป็ นเงิ นจํานวนมาก ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต งวดที่ 4 ที่ตอ้ งจ่ายชําระ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 513 ล้านบาท (คาดว่าเงินส่วนหนึ่งจะมาจากการเบิกกูย้ ืมจากสถาบันการเงินประมาณ
410 ล้านบาท) การชําระคืนเงินต้นของเงินกูย้ มื สถาบันการเงินฉลี่ยประมาณเดือนละ 23 ล้านบาท (สําหรับการชําระคืนเงิน
กูย้ ืมในปี 2560) และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกทั้งยังต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินกิจการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่ งในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด 18.84 ล้านบาท ซึ่ งไม่เพียงพอต่อความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงิ นทุนเพื่อการดําเนิ นธุ รกิ จและชําระภาระผูกพันตาม
สัญญาต่างๆ ถึงแม้จะสามารถเบิกเงินกูย้ มื ตามสัญญาที่มีกบั สถาบันการเงินได้ก็ตาม ในส่วนของบริ ษทั มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 291.03 ล้านบาท ซึ่งต้องสํารองไว้ใช้สาํ หรับการดําเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของบริ ษทั โดยที่บริ ษทั ไม่มีเงินทุน
ภายในเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของ ATV ได้ หากไม่มีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอย่างเร่ งด่วนเพื่อนํามาใช้ในการ
ดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ประกอบกับสถานะของบริ ษทั ใน
ปั จจุบนั มีภาระหนี้สินสูง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั แสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้ น (Debt to Equity Ratio) สู งถึง 4.32 เท่า (อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนที่บริ ษทั ต้องดํารงตามสัญญาเงินกูก้ บั สถาบัน
การเงินไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งสถาบันการเงินพิจารณาอัตราส่วนดังกล่าวจากงบการเงินรวมประจําปี ของบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั
จึงอยูร่ ะหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาอนุมตั ิผ่อนผันเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามเงื่อนไข
เดิม ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสถาบันการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2560) โดย ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั มีอตั ราส่ วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.66 เท่า และได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนดังกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการจากสถาบัน
การเงิน อีกทั้งมีแนวโน้มว่าอัตราส่วนดังกล่าวเมื่อคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ในงวดปี 2559 จะมีอตั ราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเพิ่มสู งขึ้นอีก ทําให้บ ริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญากูย้ ืมเงินหากไม่ได้รับการผ่อนผันจากสถาบัน
การเงินต่อไป นอกจากนี้การที่บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงยังเป็ นข้อจํากัดในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมด้วยการ
กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ดังนั้นการจัดหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และจะช่วยให้
บริ ษทั มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมขึ้น โดยจะทําให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนลดลงจาก 4.32 เท่า เป็ น 2.25 เท่า
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(คํานวณโดยอ้างอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 : หนี้ สินรวม / (ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น + เงิน
เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซึ่งบริ ษทั คาดว่าอาจทําให้การเจรจา
ขอผ่อนปรนเงื่อนไขใหม่กบั สถาบันการเงินทําได้ดีข้ ึน
บริ ษทั จะนําเงิ นที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่ วนไปชําระคื นเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นที ่ถึง
กําหนดชําระในปี 2560 สําหรับเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะใช้เงินที่ได้จากการดําเนิ นงานในอนาคต
หากแต่บริ ษทั มีเงิ นไม่เพียงพอจากการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั อาจพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั อีก โดยการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม หรื อบุคคลในวงจํากัด เพือ่ ให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอ ในการชําระคืน
เงินกูย้ มื สถาบันการเงินต่อไป
ในการพิจารณาทางเลือกในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ หากบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดอื่นที่ไม่ใช่ผซู ้ ้ือ หรื อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม อาจมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถขายหุ ้นได้ครบทั้ง
จํานวน และในระดับราคาที่เหมาะสม หรื ออาจมีเงื่อนไขอื่นที่ผลู ้ งทุนต้องการเกินกว่าที่บริ ษทั จะยอมรับได้ รวมทั้งอาจต้อง
ใช้เวลาในการเจรจาต่อรองหรื อมีข้ นั ตอนดําเนิ นการที่นานกว่า เช่นเดี ยวกับการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่มี
ขั้นตอนที่นานกว่า ซึ่งอาจทําให้บริ ษทั ไม่สามารถระดมทุนได้สอดคล้องกับความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนได้อย่างเพียงพอ
และทันตามระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ และอาจส่ งผลกระทบต่อความต่อเนื่ องของการดําเนิ นธุ รกิจและความสามารถในการ
ชําระคืนหนี้ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริ ษทั ในฐานะบริ ษทั แม่และเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั ย่อย
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั สามารถระดมทุนในจํานวนเงินที่สูงได้อย่างรวดเร็ วและครบถ้วน การเพิ่มทุนในครั้งนี้
จะทําให้บริ ษทั มีฐานะการเงินดีข้ ึน จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เพิ่มขึ้นและมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ นอกจากนี้ การที่ผูซ้ ้ื อเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั โดยไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญในวัตถุประสงค์และแผนการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทําให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ที่ช่วยส่งเสริ มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากมีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิ จ โดยเฉพาะธุ รกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย และการใช้สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ของ
บริ ษทั ต่อนักลงทุนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ใน
อนาคต
การเข้าทํารายการในครั้งนี้มีผลกระทบและความเสี่ ยงต่อบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จะได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้นและสิ ทธิ ออกเสี ยง (Control Dilution) จากเดิ มที่มีสัดส่ วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ
52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด ทําให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 20.48 ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ในครั้งนี้ จากการคํานวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่ วนแบ่งกําไร
เนื่องจากภายหลังการเพิม่ ทุน จํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั จะเพิม่ ขึ้น ส่ งผลให้มูลค่าขาดทุนต่อหุ ้นของบริ ษทั จะลดลงจาก
เดิม ภายใต้สมมติฐานการคํานวณที่ใช้ตวั เลขผลขาดทุนสุทธิจาํ นวนเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริ ษทั มีผลขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้นจนถึงจํานวนหนึ่ง การเพิ่มทุนในครั้งอาจไม่ทาํ ให้บริ ษทั มีผลขาดทุนต่อหุ ้นลดลงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผล
ขาดทุนของบริ ษทั มาจากการดําเนินงานของ ATV ที่ประสบผลขาดทุนจํานวนมาก จากการมีรายได้ค่าโฆษณาตํ่ากว่าที่ควร
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มาก ในขณะที่มีตน้ ทุ นและค่ าใช้จ่ายในการดํา เนิ น งานที่สูง ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นต้นทุ น คงที่ในส่ วนของการตั ดจํา หน่ า ย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ ทุนทางการเงินสูงจากภาระเงินกูย้ มื จํานวนมาก ตลอดจนมีตน้ ทุนในการ
ผลิตรายการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวนมากในช่วงต้นของการเริ่ มดําเนิ นธุรกิจทีวดี ิจิทลั ซึ่ งหากในอนาคต
ATV ไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้ ก็อาจมีผลทําให้บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นได้
ภายหลังการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โดยผูซ้ ้ื อในครั้งนี้ ถึงแม้จะทําให้ผซู ้ ้ื อถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 47.62
ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิ่มทุน) ซึ่ งไม่ได้เป็ นเสี ยงข้างมากก็ตาม หากแต่ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวใด มีผถู ้ ือหุ ้นรายอื่นนอกเหนื อจากผูซ้ ้ื อ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมหรื อมอบฉันทะ อาจทําให้ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ
ออกเสี ยงในการประชุมนั้นมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จนเป็ นผลทํา
ให้ผูซ้ ้ื อสามารถควบคุมมติ ต่างๆ ที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ ดว้ ยเสี ยงข้างมากได้ท้ งั หมด ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสี ยงเพือ่ ถ่วงดุลอํานาจกับผูซ้ ้ือได้ หรื อในกรณี ท่ีผซู ้ ้ือสามารถมีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้จนถึงหรื อเกิน
กว่าร้อยละ 75 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ผูซ้ ้ื อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ได้ท้ งั หมด ซึ่ งรวมถึ งบางเรื่ องที่กฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั เข้าข่ายตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่ องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Sharebased Payments) ซึ่ งบริ ษทั จะบันทึกผลต่างระหว่าง
ราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนกับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ทําให้บริ ษทั อาจมี
ผลขาดทุนสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้นอีกได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ นที่บริ ษทั จะต้องจัดหา
เงินทุนจํานวนมาก โดยเฉพาะเพือ่ ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามภาระผูกพันที่มีอยูจ่ ากการดําเนิ นธุรกิจทีวดี ิจิทลั ได้อย่างเพียงพอ
ตามกําหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจส่วนอื่นๆ ของบริ ษทั ภายใต้ขอ้ จํากัดทางการเงินที่บริ ษทั ประสบ
ผลขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศในปั จจุบนั ที่ยงั ชะลอตัวและภาวะ
อุตสาหกรรมทีวดี ิจิทลั ที่มีการแข่งขันสูง การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือในครั้งนี้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั เป็ นอย่างยิง่ และมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น
หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ท่ี 4.25 บาทต่อหุ ้น
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม โดยเป็ นราคาที่อยูใ่ นช่วงราคาที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสด ที่เท่ ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ ้น และเป็ นราคาที่อยู่ในช่ วงของการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เท่ากับ 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระไม่ได้เลือกการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี และวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่า
ตามบัญ ชี เนื่อ งจากวิธีดังกล่ าวไม่ ได้คาํ นึ งถึ งผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต อีกทั้ง การประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั
ตามวิธีท่ีอา้ งอิงการคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั อาจมีขอ้ จํากัด เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยมีผลขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มลู ค่าตามบัญชีในอนาคตอันใกล้จะลดลงไป
อีก ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ที่ภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังคงชะลอตัว ประกอบกับบริ ษทั ขาดเงินทุน
เพือ่ ใช้ในการพัฒนาหรื อขยายธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึนได้ อีกทั้งยังมี
ความเสี่ ยงสูงจากการขาดสภาพคล่อง และมีภาระผูกพันและหนี้สินจํานวนมาก นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ได้
เลือกการประเมินราคาหุ ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ ้นตามราคาตลาด เนื่ องจากหุ ้นของบริ ษทั มีสภาพคล่องในการซื้ อขายหุ ้นค่อนข้าง
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ตํ่าและมีปริ มาณหุ ้นที่หมุนเวียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันค่อนข้างน้อย ราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั จึงไม่
สามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหุน้ ได้ดีเท่าที่ควร
นอกจากนี้ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทํารายการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้กบั บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขการเข้าทํารายการที่มีแนวทางเป็ นการปฏิ บตั ิโดยทัว่ ไป หรื อ
เป็ นเงื่อนไขที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง โดยได้คาํ นึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นสําคัญ และไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด
ทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ได้ แก่ บริษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ซึ่งเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีความ
สมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการ
และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด ในครั้งนี้
การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของบริษัท โดยอาศัยมติทปี่ ระชุ มถื อหุ้น (Whitewash) โดยผู ้
ซื้อมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผซู ้ ้ือได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 200,000,000 หุ ้น ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 4.25 บาท ซึ่งจะทําให้ผซู ้ ้ือถือหุน้ ในบริ ษทั ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ข้ามจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยผูซ้ ้ื อไม่ประสงค์จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของบริ ษทั แต่ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
(Whitewash) ต่อไป
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อมีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เนื่องจากจะทําให้บริ ษทั สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจํานวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็ ว
โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือในครั้งนี้ บริ ษทั จะนําไปใช้ในการชําระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ใน
จํานวนที่เกิ นจากการเบิ กเงิ นกูย้ ืมตามสัญญาเงิ นกู้ นําไปใช้ชาํ ระคืนเงิ นกูย้ ืมสถาบันการเงิ น และใช้สําหรับเป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั มีรายได้และผลกําไรเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
นอกจากนี้ ผูซ้ ้ื อ จะเข้ าเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ใหญ่ ใ นบริ ษ ั ท ในลั กษณะของการเป็ นพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Strategic
Shareholder) ที่มีความพร้อมด้านเงิ นทุนสู ง มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการดําเนิ นธุ รกิ จที่หลากหลายธุ รกิ จ
โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผูซ้ ้ื อยังเป็ นบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับและมีสายสัมพันธ์ท่ีดีในวงธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ของบริ ษทั ต่อนัก
ลงทุนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ โดยที่ ผูซ้ ้ื อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั อย่างมี
นัยสําคัญภายใน 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั จะยังคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิมได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะมีฐานะการเงินที่
แข็งแกร่ งขึ้น มีโอกาสที่ขยายธุรกิจและมีผลการดําเนินงานที่เติบโตและดีข้ ึนในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ได้รับผลตอบแทนและส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ที่ดีข้ ึนในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการในครั้งนี้ ทําให้ผูถ้ ือหุ ้ นเดิมของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
(Control Dilution) และราคาหุ ้น (Price Dilution) ที่ลดลง และการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตํ่ากว่าราคา
ตลาดของหุ ้น ของบริ ษทั เข้ าข่ า ยตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น เรื ่ อ งการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ (Share-based
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Payments) ซึ่งบริ ษทั จะบันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนกับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจาก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทําให้บริ ษทั อาจมีผลขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้นอีกได้ นอกจากนี้ การที่ผซู ้ ้ื อมีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญหรื อมีสัดส่ วนการถือหุ ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะทําให้ผซู ้ ้ื อ
สามารถถ่วงดุลการออกเสี ยงหรื อคัดค้านมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุ น้ (Block Vote) ในเรื่ องสําคัญๆซึ่ งต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงได้ รวมทั้งผูซ้ ้ื อจะเสนอชื่อตัวแทนจํานวนไม่เกิ น 3
ท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพือ่ ร่ วมกําหนดนโยบาย แผนการบริ หารงานในบริ ษทั
ข้างต้น

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือที่ 4.25 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่เหมาะสม ตามที่ได้กล่าวแล้ว

ทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า การทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการ
มีความยุตธิ รรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการทํารายการที่
เกีย่ วโยงกัน จากการจัด สรรและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิม่ ทุน ให้ แ ก่ ผู้ซื้ อ รวมทั้ง อนุ มัติการผ่ อ นผันการทํา คํา เสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ ท้งั หมดของบริษัท โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้
การพิจารณาอนุ มตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการต่างๆ ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สามารถพิจารณาได้จาก
เหตุผลและความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ การตัดสิ นใจสุ ดท้ายขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ

118

- 10 -

รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์

1. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
1.1.1 ลักษณะของรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั เพือ่ อนุมตั ิให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 219,999,865
บาท เป็ นจํานวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผูซ้ ้ื อในราคาหุ ้นละ 4.25 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 850,000,000 บาท โดยราคาเสนอขาย
ดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 7
วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อ คือ ระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ งมี
ราคาเท่ากับ 7.47 บาทต่อหุน้
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ที่บริ ษทั ประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนิ นงานในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2557 2558 และงวด 9 เดื อ นแรกของปี 2559 มี ผ ลขาดทุ น จํานวน 91.46 ล้า นบาท 416.40 ล้านบาท และ 468.93 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และความพอเพียงของกระแสเงิ นสดที่ใช้ในการดําเนิ นธุรกิ จของ
บริ ษทั ตลอดจนทําให้อตั ราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เพิ่มสูงขึ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อยูใ่ นอัตรา
ที่สูงถึง 4.32 เท่า (อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนที่ บริ ษทั ต้องดํารงตามสัญญาเงิ นกูก้ บั สถาบันการเงินกําหนดไว้ไม่เกิ น 2 เท่า)
ถึงแม้บริ ษทั จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการจากสถาบันการเงินก็ตาม โครงสร้างทางการเงินที่มี
ภาระหนี้สินสูงดังกล่าวก็ยงั เป็ นข้อจํากัดในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ สาเหตุของผลการดําเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องนั้น มาจากผลขาดทุนที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจทีวดี ิจิทลั
ของบริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด (“ATV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยนับตั้งแต่ ATV ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ และออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 บนช่องรายการ
อมริ นทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ATV มีตน้ ทุนในการดําเนินงานสูงจากต้นทุนค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพือ่ ให้
บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั (“ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต”) ค่าบริ การโครงข่ายที วีดิจิทลั รายเดือน (“ค่าเช่าโครงข่าย”)
ค่าใช้จ่ายลงทุนในอุปกรณ์ สตูดิโอ ต้นทุนผลิตรายการ ต้นทุนพนักงานและบุคลากรสายงานสนับสนุน และต้นทุนทางการ
เงิ นที่เพิ่มขึ้นมากจากการใช้เงิ นกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิ นในการได้มาซึ่ งใบอนุญาตประกอบธุรกิ จที วีดิจิทลั ซึ่ งต้นทุน
ต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้น บางส่ วนเป็ นต้นทุนคงที่ที่ ATV ต้องชําระอยูแ่ ล้ว แต่ในขณะที่รายได้ค่าบริ การออกอากาศ ซึ่ งมี
ปั จจัยหลักจากอัตราค่าโฆษณา อัตราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่สามารถทํารายได้ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
ซึ่ งอาจเป็ นผลจากการพัฒ นาโครงข่ายที วีดิ จิ ทัลของทางการยัง ไม่ค รอบคลุม ได้ทุกพื้น ที่และไม่ สามารถขยายได้ตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ รวมทั้งเนื้ อหารายการทีวีหรื อคอนเทนท์ของ ATV ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทุก
กลุ่มเป้ าหมายหรื อยังไม่ได้รับความนิ ยมเท่าที่ควร ตลอดจนธุรกิจทีวีดิจิทลั มีการแข่งขันสู ง และเม็ดเงินค่าโฆษณาซึ่ งเป็ น
รายได้หลักของ ATV แปรผันโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ ทําให้ ATV มีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงานต่อเนื่อง จนเป็ นผลให้
ในงบการเงินของ ATV สําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ATV มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จํานวน (164.78) ล้านบาท และ (331.68) ล้านบาท ตามลําดับ
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ปั ญหาภาวะขาดทุนดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิ นที่ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั มีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุ รกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่ อง การ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือ จึงเป็ นวิธีระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินทุนได้ตาม
วงเงิ นที่บริ ษทั ต้องการและภายในกําหนดเวลาของบริ ษทั เพือ่ ให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นธุรกิ จได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริ ษทั จะได้เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวดี ิจิทลั ที่อยูใ่ นช่วงของการเริ่ มต้นธุรกิจซึ่งมีตน้ ทุนการดําเนิ นการ
ที่สูง โดยใช้สาํ หรับการชําระค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิทลั (“ใบอนุ ญาต
ดิจิทลั ที ว”ี ) การชําระค่าบริ การโครงข่ายที วีดิจิทลั รายเดือน การชําระคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนที่ใช้ในดําเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เป็ นต้น เพื่อให้ธุรกิจทีวีดิจิทลั สามารถดําเนิ นการ
ต่อไปได้ในอนาคต โดยจํานวนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริ มศักยภาพในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และ
คาดว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เว้นแต่หากภาวะเศรษฐกิจตลอดจนภาวะการณ์ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับที วีดิจิทัล ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอกที่นอกเหนื อความสามารถในการควบคุ มของบริ ษทั มีการ
เปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างมี นัยสําคัญ อันเป็ นเหตุให้ประมาณการกระแสเงิ นสดรั บของบริ ษทั ไม่เป็ นไปตามที่บริ ษทั
คาดการณ์ไว้ ตลอดจนบริ ษทั จะมีพนั ธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและสถานะทางการ
เงิน มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย
และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ได้รับเงินตามจํานวนที่ตอ้ งการ
และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ในการดําเนินธุรกิจได้ และจากการที่บริ ษทั จะมีผูซ้ ้ื อเข้ามาร่ วมลงทุนและเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั นั้น จะเป็ นการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในธุรกิจทีวดี ิจิทลั ด้วยสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีของผูซ้ ้ื อ
จะช่วยสร้างเสริ มความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจทีวดี ิจิทลั ของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
1.1.2 ประเภทและขนาดของรายการ
การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อ ในมูลค่าเสนอขายรวม 850,000,000 บาท และ
ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ให้แก่ ผูซ้ ้ื อดังกล่าว ผูซ้ ้ื อจะเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ใน
สัดส่ วนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการจด
ทะเบี ยนเพิ่มทุ นชําระแล้วของบริ ษทั ) ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ยน เนื่องจากเป็ นการทํา
รายการกับนิ ติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่เป็ นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารหมายความรวมถึงกรรมการของบริ ษทั ) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เท่ากับร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังนี้
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
= (850.00 x 100) / 694.66 ล้านบาท
= ร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั
หมายเหตุ : NTA ของบริ ษทั

= สิ นทรัพย์รวม - สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน - หนี้สิน - ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
= 4,920.62 - 231.00 - 3,994.96 - 0 ล้านบาท
= 694.66 ล้านบาท

การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้น มีขนาดรายการสู งกว่า 20 ล้านบาท และเกิ นกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนั้น บริ ษทั จึ งมีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อ

120

- 12 -

รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนต้องขออนุมตั ิการเข้าทํารายการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นในการอนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย ซึ่ งการเข้าทํารายการในครั้งนี้ ไม่มีผู ้
ถือหุน้ รายใดที่มีส่วนได้เสี ย
การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผูซ้ ้ื อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ ้น เป็ นการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่ งเป็ นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่ กาํ หนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผูซ้ ้ื อดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู ้ ือหุ ้นจํานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุ ้นในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รับการ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือด้วย
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือดังกล่าว จะเป็ นผลให้ผซู ้ ้ือได้มาซึ่งหุน้
สามัญของบริ ษทั ร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลัง
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั ) ส่งผลให้ผซู ้ ้ือต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ตามที่กาํ หนดไว้
ใน พรบ. หลักทรัพย์ฯ และ ประกาศ ทจ.12/2554 อย่างไรก็ดี ผูซ้ ้ื อไม่ประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ
บริ ษทั และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั (Whitewash) ตามประกาศ สจ. 36/2546 โดยในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อ
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ บริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
1.1.3 มูลค่ าสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือ จํานวน 200,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 4.25 บาท
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 850,000,000 บาท บริ ษทั จะได้รับเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสดทั้งจํานวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ าสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์ ที่ใช้ ในการกําหนด
(บาท)
มูลค่ ารวมของรายการ
1. หุน้ สามัญจํานวน 200,000,000 บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด
850,000,000
ราคาเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ที่
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี
ราคา 4.25 บาทต่อหุ ้น เป็ นราคาที่มีส่วนลดจาก
บาท ราคาเสนอขายหุน้ ละ
และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี
ราคาตลาด และเป็ นราคาที่เกิดจากการเจรจาและ
4.25 บาท
ตกลงกันระหว่างบริ ษทั กับผูซ้ ้ื อ ซึ่ งราคาเสนอ
ขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที ่มี ส่ ว นลดดัง กล่ า ว อยู่
ในช่ ว งราคามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ ้น สามัญ ของ
บริ ษั ท ที่ ประเมิ น โดยที ่ป รึ กษาทางการเงิ น
ของบริ ษทั ซึ่ งอยู่ในช่วงราคาที่ 1.89 - 6.43 บาท
ต่ อ หุ ้น และมี มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมที ่เ ป็ นราคาฐานที ่
4.02 บาทต่อหุน้
ประเภทสิ นทรัพย์

ผู้ซื้อ
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ในกรณี ท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อนุมตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ือและเรื่ องที่เกี่ยวข้องแล้ว บริ ษทั คาดว่าจะดําเนิ นการเพื่อให้ผซู ้ ้ื อจองซื้ อและชําระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่บริ ษทั รวมทั้งนําหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพย์ได้
แล้วเสร็ จภายในไตรมาส 1 ปี 2560
นอกจากนี้ ตามมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Share - Based Payments) กําหนดให้
บริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหุน้ ในราคาตํ่ากว่าราคายุติธรรมต้องบันทึกส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ น้ และราคายุติธรรม
คูณด้วยจํานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นจากการจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยราคายุติธรรมกําหนดให้ใช้ราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ราคาตลาด ณ วันให้สิทธิ ซึ่ งคือวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ หรื อ
(2) ราคายุติธรรมของราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั
ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อ ที่ราคาหุ ้นละ 4.25 บาท อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางบัญชีอนั เนื่องมาจากมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Share-Based Payments) โดย
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะ
ทางการเงิน มีจาํ นวนโดยประมาณ ดังนี้
(1) หากอ้างอิงราคาตลาด โดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แทน
ราคาตลาด ณ วันให้สิทธิ ประมาณการผลกระทบทางการบัญชีที่อาจเกิดขึ้นเท่ากับ 3.22 บาทต่อหุ ้น (7.47 4.25 บาทต่อหุ ้น) หรื อ 644,000,000 บาท (200,000,000 หุน้ x 3.22 บาทต่อหุ ้น) อย่างไรก็ตามผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจริ งอาจจะสูงหรื อตํ่ากว่าจํานวนที่คาํ นวณได้ ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวที่จะปรากฏในงบการเงินจะ
ขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาดของหุ ้น ณ วันให้สิทธิ ซึ่ งคือวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือในครั้งนี้
(2) หากอ้างอิงราคายุติธรรมของราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั จะไม่มี
ผลกระทบในเรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (Share - Based Payments)
ทั้งนี้ ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจส่ งผลให้งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในช่วงเวลาที่มีการทํารายการมีผล
ขาดทุ นสุ ทธิ ได้ หากมี ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์มีจาํ นวนมากกว่ากําไรจากการดําเนิ นงานที่บริ ษทั
สามารถทําได้ตามปกติ และอาจจะส่ งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และผูส้ อบ
บัญชีอยูร่ ะหว่างการหารื อแนวทางการบันทึกบัญชีกบั ผูส้ อบบัญชีเพือ่ หาข้อสรุ ปต่อไป
1.1.4 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์
-

122

คู่กรณี ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น :

บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)

ผู้รับจัดสรรหุ้น

บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี
(“ผูซ้ ้ือ”)

:

ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่กรณี และขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
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ปั จจุบนั ผูซ้ ้ือไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
และบริ ษทั ไม่มีผบู ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับผูซ้ ้ือ แต่ภายหลังการจัดสรรและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือ ผูซ้ ้ือจะมีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั โดยมีสดั ส่ วนการถือ
หุน้ ร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว
ของบริ ษทั ) และจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 3 ท่าน
รายชื่ อคณะกรรมการของบริษัทก่ อนและหลังการทํารายการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ บุคคลใน
วงจํากัด
 คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่ อ
นางเมตตา อุท กะพันธุ์
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์
นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
นางสุภาพ น้อยอํ่า
นายโชคชัย ปั ญจรุ่ งโรจน์
นายสมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์
นายเจริ ญจิตต์ ณ สงขลา
นายสมรรถ เรื องณรงค์
นายอําพล รวยฟูพนั ธ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้แก่ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ หรื อ นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั หรื อ นางสุภาพ น้อยอํ่า, นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง, นาย
โชคชัย ปั ญจรุ่ งโรจน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิการผ่อนผันการ
ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ ้ือ และภายหลังผู ้
ซื้อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริ ษทั แล้ว ผูซ้ ้ือจะส่งผูแ้ ทนจํานวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่ วมเป็ นกรรมการของบริ ษทั
แทนกรรมการเดิมที่จะลาออกจากตําแหน่ง ดังนี้
1. กรรมการ 2 ท่านที่จะลาออกภายหลังที่ผูซ้ ้ื อได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ของบริ ษทั ได้แก่ นางสุ ภาพ น้อยอํ่า
และ นายสมรรถ เรื องณรงค์ โดยผูซ้ ้ื อจะเสนอให้แต่งตั้ง นายกําพล ปุญโสนี และ นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์
เป็ นกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว
2. กรรมการอีกท่านหนึ่งจะลาออกจากตําแหน่งภายใน 15 วันทําการหลังจากวันที่การจองซื้ อหุน้ ใหม่เสร็ จสิ้ น
และผูซ้ ้ือจะเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการภายในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ภายหลังการเข้าถื อหุ ้นของผูซ้ ้ื อในบริ ษทั จะไม่กระทบต่อ
จํานวนและตําแหน่ งกรรมการของครอบครัวอุทกะพันธุ์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่และผูบ้ ริ หารจั ดการธุ รกิ จ ของ
บริ ษทั ในปั จจุบนั อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันของบริ ษทั เพื่อให้
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สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังการเข้าถือหุ ้น
ของบริ ษทั โดยผูซ้ ้ือ
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการทํารายการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่ งโรจน์ 1/
นายระพี อุทกะพันธุ์ 1/
นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 1/
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเฉลิมพล โสภณกิจการ
น.ส.นิสา น้อยอํ่า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
นางวิไลวรรณ อรุ ณยะเดช
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
รวม

ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ร้ อยละของ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นทั้งหมด
54,387,052
24.72
40,415,672
18.37
36,671,791
16.67

หลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ร้ อยละของ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นทั้งหมด
200,000,000
47.62
54,387,052
12.95
40,415,672
9.62
36,671,791
8.73

6,449,473

2.93

6,449,473

1.54

3,473,684
3,016,414
2,311,011
2,055,857

1.58
1.37
1.05
0.93

3,473,684
3,016,414
2,311,011
2,055,857

0.83
0.72
0.55
0.49

1,389,473
1,250,000
151,420,427
68,579,438
219,999,865

0.63
0.57
68.83
31.17
100.00

1,389,473
1,250,000
351,420,427
68,579,438
419,999,865

0.33
0.30
83.67
16.33
100.00

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลการถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559
1/

หากจัดกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ลําดับ 2 - 4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน จะมีสัดส่ วนการถือหุน้ รวมกันร้อยละ 59.76 ก่อนการจัดสรร
หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น และร้ อ ยละ 31.30 หลัง การจัด สรรหุ ้ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น ในครั้ งนี้ ทั้ง นี้ การจัด กลุ่ ม ดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ จากการรวมกันตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าบุคคลในกลุ่มเป็ นบุคคล
ตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรื อเป็ น Concert Party กันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ.2558 ได้กาํ หนดว่าในกรณี ที่ราคาเสนอขายหุ ้นให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ ้นในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริ ษทั ต้องกําหนดไม่ให้ผซู ้ ้ือในฐานะนักลงทุนนําหุน้ ที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าว ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1
ปี นับแต่วนั ที่หุ้นเริ่ มทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่ วนเพิ่มทุนดังกล่าวทําการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถกู สัง่ ข้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย หรื อเท่ากับ 50,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 11.90 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้วในครั้งนี้)
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1.1.5 รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้ อมูลโดยสรุปของบริษทั วัฒนภักดี จํากัด
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้าลงทุนในบริ ษทั
ต่างๆ โดยปัจจุบนั ยังมิได้เริ่ มดําเนินงาน
2) คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
 รายชื่อคณะกรรมการ ตามทะเบียนกรรมการล่าสุ ด มีดงั นี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่ อ
นายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี
นายปณต สิ ริวฒั นภักดี
นางปภัชญา สิ ริวฒั นภักดี
ม.ล. ตรี นุช สิ ริวฒั นภักดี
นายสิ ทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
นางนิดดา ธีระวัฒนชัย
นายกําพล ปุญโสณี

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี หรื อ นายปณต สิ ริวฒั นภักดี ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
 ผูถ้ ือหุน
้

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด มีทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.00 บาท และมีทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 2,250,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 225,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 10.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และผ่อนผันให้ผซู ้ ้ือไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั จากการจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนแล้ว ผูซ้ ้ือจะเรี ยกชําระค่าหุน้ ให้ครบ 9,000,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 900,000,000
บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน 909,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.

นายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี
นายปณต สิ ริวฒั นภักดี
นางปภัชญา สิ ริวฒั นภักดี
ม.ล. ตรี นุช สิ ริวฒั นภักดี
รวม

จํานวนหุ้น
449,999
449,999
1
1
900,000
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สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
50.00
50.00
0.00
0.00
100.00

สัดส่ วนของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด (ร้ อยละ)
50.00
50.00
0.00
0.00
100.00
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3) สรุ ปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัดไม่มีขอ้ มูลผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ น เนื่องจากผูซ้ ้ื อเป็ นบริ ษทั ที่
จัดตั้งขึ้นใหม่
1.1.6 สัญญาและเงื่อนไขสําคัญของสัญญา
สรุ ปเงื่อนไขสําคัญของสัญญาจองซื้อหุน้
ผูซ้ ้ือและบริ ษทั เข้าทําสัญญาจองซื้อหุน้ ของบริ ษทั ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2559 (“สั ญญาจองซื้ อหุ้น”) เงื่อนไข
สําคัญตามสัญญาจองซื้อหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
วันลงนาม

18 ธันวาคม 2559

คู่สญ
ั ญา

(1) บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด ในฐานะผูจ้ องซื้อ (“ผู้ซื้อ”)
(2) บริ ษ ทั อมริ น ทร์ พ ริ ้ น ติ ้ง แอนด์ พับ ลิช ชิ ่ง จํา กัด (มหาชน) ในฐานะผู อ้ อกหุ ้ น
(“บริษัท”)

จํานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั จํานวน 200,000,000 หุน้ ราคาที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (“หุ้นใหม่ ”)

มูลค่าเสนอขาย

หุน้ ละ 4.25 บาท

เงื่อนไขบังคับก่อน

1. หน้าที่ของผูซ้ ้ือในการจองซื้อหุน้ ใหม่ และชําระเงินค่าหุน้ ใหม่ในราคาจองซื้อหุน้ ใหม่ และ
หน้าที่ข องบริ ษทั ในการออกหุ ้นใหม่น้ ัน ขึ้ นอยู่กับความสําเร็ จ ของเงื่ อนไขดัง ต่อไปนี้
ทั้งหมดทุกข้อ (เว้นแต่ผูซ้ ้ื อหรื อบริ ษทั แล้วแต่กรณี จะได้สละสิ ทธิ ในเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
(ก) นับ แต่ ว นั ที ่ล งนามในสัญ ญานี้ จนถึ ง วัน ที ่ก ารจองซื้ อ หุ ้ น เสร็ จ สิ้ น จะต้อ งไม่ มี
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงิน ทรัพย์สิน
หรื อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
(ข) บริ ษ ัท ได้รั บ มติ การอนุ ม ัติ ความยิ น ยอม หรื อการผ่ อ นผัน จากคู่ สั ญ ญาหรื อ
บุคคลภายนอกภายใต้เอกสารสัญญาสําคัญใดๆ ที่บริ ษทั เป็ นคู่สัญญา เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั
(ค) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้
(ง) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุน้ ใหม่ให้แก่ผซู ้ ้ือ
(จ) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ผอ่ นผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ือ
(ฉ) ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลกระทบให้การจองซื้ อหุ ้นใหม่น้ ี ไม่สามารถดําเนิ นการได้โดย
ชอบด้ว ยกฎหมาย หรื อ มี ก ารเปลี ่ย นแปลงทางด้า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนิ นงานหรื อสถานะ
ทางการเงินของผูซ้ ้ืออย่างมีนยั สําคัญ
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(ช) ใบอนุญาตต่างๆ ที่บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อมีอยู่ ยังมีผลบังคับใช้สมบูรณ์
(ซ) ไม่มีเหตุผิดสัญญาอย่างมีนยั สําคัญอันเกิดจากการกระทําการหรื องดเว้นกระทําการ
ใดๆ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ตามที่กาํ หนดในสัญญานี้
2. คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจสละสิ ทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนในการจองซื้อหุน้ ใหม่ และชําระเงิน
ค่าหุน้ ใหม่ในราคาจองซื้ อหุ ้นใหม่ในวันที่การจองซื้ อหุ ้นเสร็ จสิ้ น ตามข้อ 1 ไม่วา่ ในเวลา
ใด ๆ ก็ตามโดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
3. บริ ษทั และผูซ้ ้ื อตกลงจะใช้ความพยายามอย่างดี ที่สุดในการทําให้เงื่อนไขบังคับก่อนใน
การจองซื้ อหุ ้นใหม่ และชําระเงินค่าหุ ้นใหม่ในราคาจองซื้ อหุ ้นใหม่ ที่กาํ หนดไว้ให้เป็ น
ความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่ าย สําเร็ จลุล่วงก่อนหรื อภายในวันที่การจองซื้ อหุ ้น
เสร็ จสิ้น
4. ในกรณี ที่เงื่อนไขบังคับก่อนในการจองซื้อหุน้ ใหม่ และชําระเงินค่าหุน้ ใหม่ในราคาจองซื้อ
หุน้ ใหม่ตามข้อ 1 ไม่สาํ เร็ จครบถ้วนภายในวันที่การจองซื้อหุน้ เสร็ จสิ้น และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
มีสิทธิสละสิ ทธิ์ในเงื่อนไขบังคับก่อนไม่สละสิ ทธิ์ในเงื่อนไขบังคับก่อนนั้น คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
มีสิทธิสละสิ ทธิ์ในเงื่อนไขบังคับก่อนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว ให้ครบถ้วนออกไปตามที่คู่สัญญาฝ่ ายที่มีสิทธิ
สละสิ ทธิ์ในเงื่อนไขบังคับก่อนเห็นสมควร
หากเงื่อนไขบังคับก่อนในการจองซื้อหุน้ ใหม่ และการชําระเงินค่าหุ ้นใหม่ในราคาจองซื้ อ
หุน้ ใหม่ตามข้อ 1 ไม่สาํ เร็ จครบถ้วนภายในวันที่การจองซื้ อหุ ้นเสร็ จสิ้ น และไม่มีการสละ
สิ ทธิ ในเงื่อนไขดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการขยายระยะเวลาตามข้อสัญญานี้ ให้ถือว่าสิ ทธิ
หน้าที่และภาระผูกพันของคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายตามสัญญานี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง และคู่สัญญา
แต่ละฝ่ ายจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ต่อกัน เว้นแต่เป็ นค่าเสี ยหายที่เกิดจากการที่
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่อาจปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนของฝ่ ายตนตามข้อ 1 นี้ได้
เงื่อนไขสําคัญ

1. ตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุน้ หน้าที่ของผูซ้ ้ือในการจองซื้ อหุ ้นใหม่
และชําระค่ าหุ ้นดังกล่า ว นอกจากเป็ นไปตามเงื่อ นไขบังคับ ก่ อนประการอื่นซึ่ งเป็ น
เงื่อนไขทัว่ ไปที่ได้ดาํ เนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว ให้รวมถึงกรณี ที่ท่ี ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ซึ่ งจะมีการประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จะต้องมีมติอนุมตั ิในเรื่ องที่
สําคัญดังต่อไปนี้
(1) อนุมตั ิให้บริ ษทั เพิ่มทุนโดยออกหุ ้นใหม่ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 47.62 ของ
จํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกหุ ้น
ใหม่) ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 419,999,865
บาท ซึ่ งประกอบไปด้วยหุ ้นสามัญเท่ากับ 419,999,865 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท
(2) อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นใหม่ให้แก่ผูซ้ ้ื อ ซึ่ งถื อเป็ นการเสนอขายหุ ้น
ใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
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(3) อนุ ม ั ติ ก ารผ่ อ นผัน การทํ า คํ า เสนอซื้ อหลั ก ทรั พ ย์ ท้ ั งหมดของกิ จ การให้ แ ก่
ผูซ้ ้ือ
2. ภายใน 15 วันทําการหลังจากวันที่การจองซื้อหุน้ ใหม่เสร็ จสิ้น บริ ษทั จะแต่งตั้งกรรมการ
จํานวนไม่เกิน 3 รายที่เสนอชื่อโดยผูซ้ ้ื อเป็ นกรรมการใหม่ของบริ ษทั แทนที่กรรมการ
ปั จจุบนั ที่จะลาออกจากการเป็ นกรรมการ
3. ภายใน 3 วันทําการหลังจากวันที่การจองซื้ อหุน้ ใหม่เสร็ จสิ้ น บริ ษทั จะยืน่ คําขออนุญาตต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ท่ี กาํ หนดไว้ในกฎของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง) เพือ่ ให้รับหุน้ ใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1.2 ข้ อมูลโดยสรุปของ บริษทั อมรินทร์ พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
1.3 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ ของรายการต่ อบริษทั จดทะเบียน
1.3.1

วัตถุประสงค์ และความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

สื บเนื่องจากการที่บริ ษทั ประสบภาวะขาดทุนอย่างมากจากการดําเนิ นงานธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั
อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด หรื อ ATV) อย่างต่อเนื่องมาในช่วงเกือบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ในปี 2557
- 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจาํ นวน (91.46) ล้านบาท (416.41) ล้านบาท
และ (468.93) ล้านบาท ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2556
2557
2558
ม.ค.-ก.ย.2559
รายได้รวม
2,088.63
1,913.97
2,003.86
1,249.09
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
1,731.37
2,026.77
2,449.44
1,706.59
กําไร(ขาดทุน)รวมสําหรับงวด
285.07
(89.70)
(417.14)
(468.93)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
285.07
(91.46)
(416.40)
(468.93)
หนี้สินรวม
467.14
3,406.70
3,705.53
3,994.95
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
2,058.69
1,965.00
1,394.60
925.67
ผลประกอบการของบริ ษทั ที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่ องดังกล่าวข้างต้น มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจํานวนมากจาก
การดําเนิ นธุ รกิ จที วีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย ที่มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ ายสู ง ที่สําคัญประกอบด้วยค่าตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ต้นทุนพนักงานและบุคลากรสายงานสนับสนุน ต้นทุนการ
ผลิตรายการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ ืมเงินสถาบันการเงินเพื่อชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาต เป็ นต้น ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนคงที่ที่ ATV ต้องชําระอยูแ่ ล้ว ในขณะที่รายได้ค่าบริ การออกอากาศซึ่ งมี
ปั จจัยหลักมาจากอัตราค่าโฆษณาและอัตราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ อันเป็ น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลให้การใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ มี
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แนวโน้มลดลง แต่การใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัยและสื่ ออินเทอร์ เน็ตมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในปั จจุบนั ที่ใช้สื่อผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น
ประกอบกับปั ญหาการเข้าถึงทีวดี ิจิทลั ของผูบ้ ริ โภคยังมีขอ้ จํากัดจากการพัฒนาโครงข่ายทีวดี ิจิทลั ของทางการที่ยงั
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และไม่สามารถขยายได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ อีกทั้งช่องทีวดี ิจิทลั ที่มีเพิ่มขึ้นถึง 24 ช่อง ส่ งผลให้การ
แข่งขันในธุ รกิ จเพิ่มสู งขึ้ น ในขณะที่การพัฒนาช่ องรายการของ ATV ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุก
กลุ่มเป้ าหมาย และไม่ได้รับความนิ ยมจากผูช้ มเท่าที่ควร จึงไม่สามารถดึ งดูดเม็ดเงินโฆษณาได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ ง
ภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและยังไม่มีทิศทางการฟื้ นตัวอย่างชัดเจน ส่ งผลให้การจัดสรรค่าใช้จ่ายโฆษณา
ของภาคธุ ร กิ จต่า งๆ ที่ถือเป็ นรายได้สําคัญ ในการดํา เนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษทั มี อตั ราการเติ บ โตที่ล ดลงไปด้วย ส่ ง ผลให้
ความสามารถในการสร้ างรายได้และการเติ บโตในธุ รกิ จ ที วีดิจิ ทลั ไม่เป็ นไปตามประมาณการของบริ ษทั ทําให้ ATV
ประสบปั ญหาขาดทุนจํานวนมากและต่อเนื่องมานับแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จนถึงงวดปั จจุบนั และเริ่ มมีผลขาดทุนเกินทุน
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เป็ นต้นมา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ATV มีส่วนของผูถ้ ือหุน้
ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จํานวน (164.78) ล้านบาท และ (331.68) ล้านบาท ตามลําดับ
ผลประกอบการที่ขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน
และกระแสเงินสดที่ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จโดยรวมของบริ ษทั ประกอบกับในระยะเวลาอันใกล้น้ ี ATV มีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายชําระตามกําหนดเวลาของสัญญาเป็ นเงิ นจํานวนมาก ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต งวดที่ 4 ที่ตอ้ งจ่ายชําระ
ภายในเดื อนพฤษภาคม 2560 จํานวน 513 ล้านบาท 2 (คาดว่าส่ วนหนึ่ งจะมาจากการเบิกกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นประมาณ
410 ล้านบาท) การชําระคืนเงินต้นของเงิ นกูย้ ืมสถาบันการเงินเฉลี่ยประมาณเดื อนละ 23 ล้านบาท (สําหรับการชําระคืน
เงินกูใ้ นปี 2560) และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกทั้งยังต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินกิจการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่ งในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด 18.84 ล้านบาท ซึ่ งไม่เพียงพอต่อความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงิ นทุนเพื่อการดําเนิ นธุ รกิ จและชําระภาระผูกพันตาม
สัญญาต่างๆ ถึงแม้จะสามารถเบิกเงินกูย้ มื ตามสัญญาที่มีกบั สถาบันการเงินได้ก็ตาม ในส่วนของบริ ษทั มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 291.03 ล้านบาท ซึ่งต้องสํารองไว้ใช้สาํ หรับการดําเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของบริ ษทั โดยที่บริ ษทั ไม่มีเงินทุน
ภายในเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของ ATV ได้ หากไม่มีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิม่ เติม
1

ตารางสรุปภาระผูกพันในการจ่ ายชําระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้ บริการโทรทัศน์ ในการประกอบการกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ พ.ศ. 2556

2

ทั้งนี้ บริ ษทั อาจปรับเปลี่ยนแผนการชําระค่าใบอนุ ญาตที่ยงั เหลืออยู่ ภายหลังจากที่ กสทช. ได้ออกแนวทางปฏิบตั ิเพือ่ รองรับการ
ดําเนิ นการตามคําสั่งของหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่ 76/2559 รวมทั้งอาจปรั บเปลี่ยนแผนการชําระคืนเงินกู้ยืม และ
จํานวนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการ ตามความเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจของบริ ษทั ต่อไป โดยบริ ษทั เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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งวดที่
1

2
3
4
5
6

ระยะเวลาในการชําระค่ าธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต* (บาท)
ส่ วนของราคาขั้นตํา่
ส่ วนที่เกินราคาขั้นตํ่า รวมค่ าธรรมเนียม
ภายใน 30 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ
755,000,000
181,000,000
936,000,000
หนั ง สื อแจ้ ง การเป็ นผู ้ ช นะการ
ประมูล
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
453,000,000
181,000,000
634,000,000
ระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
151,000,000
362,000,000
513,000,000
ระยะเวลา 2 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
151,000,000
362,000,000
513,000,000
ระยะเวลา 3 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
362,000,000
362,000,000
ระยะเวลา 4 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
362,000,000
362,000,000
ระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต
รวมค่ าธรรมเนียม
1,510,000,000
1,810,000,000
3,320,000,000

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดที่ 4-6 มีกาํ หนดชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2560 – 2562 ตามลําดับ

ตารางสรุ ปยอดหนี้คงค้างและการชําระคืนเงินกูย้ มื ของ ATV ในปี 2558 - 2565

(หน่ วย : ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ต้นงวด
เบิกเพิ่ม 2/
ชําระคืน 3/
สิ้นงวด
รวมยอดเงินกู้ยืมคงค้ างของ ATV

เกิดขึน้ จริง
ประมาณการ
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ม.ค. - ก.ย. ต.ค. -ธ.ค.
400
450
450
450
450
450
450
450
450
1/
130
570
670
70
70
70
70
70
70
470
510
980
1,510

980
410
(35)
1,355
2,375

1,355
(15)
1,340
2,460

1,340
410
(270)
1,480
2,000

1,480
345
(392)
1,433
1,953

1,433
345
(498)
1,280
1,800

1,280
(586)
694
1,214

694
(600)
94
614

หมายเหตุ : 1/ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ATV จะปรับโครงสร้างเงินทุนด้วยการแปลงหนี้ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจํานวน 600 ล้านบาท ที่
ได้กูย้ ืมมาจากบริ ษทั ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของ ATV ทั้งจํานวนมาเป็ นทุนจดทะเบียน โดย ATV จะเพิ่มทุนชําระแล้ว
จํานวน 600 ล้านบาท จากทุนชําระแล้วเดิมจํานวน 1,200 ล้านบาท เป็ น 1,800 ล้านบาท เพื่อนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
มาชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นดังกล่าว
2/
การเบิ กเงิ น กู้เพิ่มเติ มเป็ นไปตามเงื่อ นไขของสัญญาเงิ น กู้กับ สถาบัน การเงิน ตามโครงสร้ า งการจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญ าตตามประกาศ กสทช. เรื ่ อ ง หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื ่อ นไขการประมู ล คลื ่น ความถี ่เ พื อ่ ให้ บ ริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556

130
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3/

การชําระคืน เงินกู้ยืม ที่ป รึ กษาทางการเงิน อิสระอ้างอิ งข้อมูลที่ได้รับจากบริ ษทั ตามที่บริ ษทั ได้รับ การผ่อนปรน
เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้นจากสถาบันการเงิน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอย่างเร่ งด่วนเพื่อนํามาใช้ในการ
ดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ประกอบกับสถานะของบริ ษทั ใน
ปั จจุบนั มีภาระหนี้สินสูง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั แสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้ น (Debt to Equity Ratio) สู งถึง 4.32 เท่า (อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนที่ บริ ษทั ต้องดํารงตามสัญ ญาเงินกูก้ บั สถาบัน
การเงินไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งสถาบันการเงินพิจารณาอัตราส่วนดังกล่าวจากงบการเงินรวมประจําปี ของบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั
จึงอยูร่ ะหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาอนุมตั ิผ่อนผันเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามเงื่อนไข
เดิม ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสถาบันการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2560) โดย ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั มีอตั ราส่ วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.66 เท่า และได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนดังกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการจากสถาบัน
การเงิน อีกทั้งมีแนวโน้มว่าอัตราส่วนดังกล่าวเมื่อคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ในงวดปี 2559 จะมีอตั ราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเพิ่มสู งขึ้นอีก ทําให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญากูย้ ืมเงินหากไม่ได้รับการผ่อนผันจากสถาบัน
การเงินต่อไป นอกจากนี้การที่บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงยังเป็ นข้อจํากัดในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมด้วยการ
กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ดังนั้นการจัดหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และจะช่วยให้
บริ ษทั มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมขึ้น โดยจะทําให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนลดลงจาก 4.32 เท่า เป็ น 2.25 เท่า
(คํานวณโดยอ้างอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 : หนี้ สินรวม / (ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น + เงิน
เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซึ่ งบริ ษทั คาดว่าการเจรจาขอผ่อน
ปรนเงื่อนไขใหม่กบั สถาบันการเงินทําได้ดีข้ ึน
ทั้งนี้ บริ ษทั จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนบางส่วนไปชําระคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่ถึง
กําหนดชําระในปี 2560 สําหรับเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะใช้เงินที่ได้จากการดําเนิ นงานในอนาคต
หากแต่บริ ษทั มีเงิ นไม่เพียงพอจากการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั อาจพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั อีก โดยการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม หรื อบุคคลในวงจํากัด เพือ่ ให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอ ในการชําระคืน
เงินกูย้ มื สถาบันการเงินต่อไป
ในการพิจารณาทางเลือกในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ หากบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดอื่นที่ไม่ใช่ผซู ้ ้ือ หรื อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม อาจมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถขายหุ ้นได้ครบทั้ง
จํานวน และในระดับราคาที่เหมาะสม หรื ออาจมีเงื่อนไขอื่นที่ผลู ้ งทุนต้องการเกินกว่าที่บริ ษทั จะยอมรับได้ รวมทั้งอาจต้อง
ใช้เวลาในการเจรจาต่อรองหรื อมีข้ นั ตอนดําเนิ นการที่นานกว่า เช่นเดี ยวกับการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่มี
ขั้นตอนที่นานกว่า ซึ่งอาจทําให้บริ ษทั ไม่สามารถระดมทุนได้สอดคล้องกับความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนได้อย่างเพียงพอ
และทันตามระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ และอาจส่ งผลกระทบต่อความต่อเนื่ องของการดําเนิ นธุ รกิจและความสามารถในการ
ชําระคืนหนี้ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริ ษทั ในฐานะบริ ษทั แม่และเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั ย่อย
โดยการเพิม่ ทุนในครั้งนี้ บริ ษทั จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุน้ จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผซู ้ ้ือ
คือ บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี ในราคาหุ ้นละ 4.25 บาท คิดเป็ นมูลค่า
เสนอขายรวม 850 ล้านบาท
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บริ ษทั จะนําเงิ นทุนที่ได้จากการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อในครั้งนี้ ไปลงทุน
เพิ่มเติมในธุ รกิ จที วีดิจิทั ล รวมทั้งการจ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต ค่าเช่ าโครงข่าย และชําระคื นเงิ นกู้ยืมสถาบัน
การเงิน ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 บริ ษทั ย่อย เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทลั ด้วยมูลค่าราคาประมูลทั้งสิ้ น
3,320 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 โดยเริ่ ม
ออกอากาศทีวดี ิจิทลั ทางช่องอมริ นทร์ทีวี เอชดี (ช่อง 34) เป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และได้เข้าทําสัญญาเช่า
ใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ประเภทมาตรฐานความคมชัดสู งกับสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็ นเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วนั ที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571) ซึ่ ง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ประเภท
บริ การทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวดี ิจิทลั รวม 6 งวด (ปี
2557-2562) ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต ในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 แล้ว เป็ นจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 2,083 ล้านบาท คงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ในงวดที่ 4 ถึงงวดที่ 6 ซึ่ งต้องชําระในปี 25602562 จํานวน 513 ล้านบาท 362 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ตามลําดับ 3 คิดเป็ นจํานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น 1,237 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สําหรับการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต งวดที่ 4-6 ที่อา้ งถึงคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่
76/2559 ที่ให้สามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชําระค่าธรรมเนี ยมออกไป และลดจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดลง นั้น
อาจช่วยลดภาระกระแสเงิ นสดจ่ายค่าธรรมเนี ยมลงไปได้บา้ ง แต่หาก บริ ษทั ย่อยยังคงไม่สามารถสร้างรายได้ค่าบริ การ
ออกอากาศ หรื อมีอตั ราค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น บริ ษทั ย่อยก็อาจประสบปั ญหาสภาพคล่องได้ในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย
จะต้องชําระค่าเช่าโครงข่ายเป็ นรายเดือน เดือนละ 14.16 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2

บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิม่ ทุน
1. ชําระค่า ธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตงวดที่ 4 ในจํานวนเงิน ที่
เกินจากการเบิกเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้
2. ชําระคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
3. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นธุ รกิจ ได้แก่ ค่าเช่ า
โครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น
3
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จํานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ (ล้านบาท)
1501/

ระยะเวลาที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ
ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2560

300
400

ภายในปี 2560
ภายในปี 2560

อ้างถึงคําสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่ 76/2559 เรื่ อง มาตรการส่ งเสริ มการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 หากผูร้ ับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่
สามารถชํา ระค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตได้ตามกําหนดเวลาเดิ มของประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการ
ประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ได้ ให้แจ้งหนังสื อไปยัง
กสทช. เพื่อชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามคําสั่งนี้ได้ กล่าวคือในส่ วนของ AMARIN การชําระในงวดที่ 4 ถึง
งวดที่ 6 ซึ่ งต้องชําระในปี 2560-2562 จากเดิมที่ตอ้ งชําระจํานวน 513 ล้านบาท 362 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ตามลําดับ จะ
สามารถทยอยชําระได้ในปี 2560-2561 จํานวน 256.50 ล้านบาท และ 256.50 ล้านบาท และสําหรับปี 2562-2565 จํานวนปี ละ 181
ล้านบาท พร้ อ มดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกาศกําหนดในวันที่ชาํ ระ นับแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระตามกําหนดเดิม
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หมายเหตุ : แผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น บริ ษทั อาจปรับเปลี่ยนในส่ วนของแผนการชําระคืนเงินกูย้ ืม และจํานวน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นการตามความเหมาะสมกับสภาพธุ รกิ จของบริ ษทั ต่อไป โดยบริ ษทั เชื่อว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
1/

ทั้งนี้ บริ ษทั อาจปรับเปลี่ยนแผนการชําระค่าใบอนุ ญาตงวดที่ 4 ภายหลังจากที่ กสทช. ได้ออกแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
รองรับการดําเนินการตามคําสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 76/2559 รวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนแผนการ
ชําระคืนเงินกูย้ มื และจํานวนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการ ตามความเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจของบริ ษทั ต่อไป
โดยบริ ษทั เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั จะได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้ น 850 ล้านบาท ซึ่ งจะทํา
ให้บริ ษทั มีแหล่งเงิ นทุนที่เพียงพอเพียงและรวดเร็ ว เพือ่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยให้ดาํ เนิ นต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง การชําระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน การชําระค่าใบอนุญาต และการดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ทนั ต่อ
ความต้องการ โดยจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใช้ในการดําเนิ นธุรกิจเพิ่มขึ้น และไม่เป็ นภาระแก่บริ ษทั ในอันที่จะต้องจัดหา
เงินทุนเพิม่ เติมจากแหล่งอื่น ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีฐานะการเงินดีข้ ึนและภายหลังการเพิ่มทุนจะมีอตั ราส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจาก 4.32 เท่า เป็ น 2.25 เท่าโดยประมาณ นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผซู ้ ้ือมีความเหมาะสม เนื่ องจากผูซ้ ้ื อเป็ นผูล้ งทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ที่มีความพร้อมด้าน
เงินทุนสูง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย และ
การใช้ส่ื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และมีสายสัมพันธ์ท่ีดีกบั ธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้างศักยภาพการ
แข่งขันในธุรกิจทีวดี ิจิทลั และสื่ อสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด นอกจากจะ
มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) แล้ว ยังมีผลกระทบต่อสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิ การออก
เสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั (Control Dilution) แต่หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ นที่บริ ษทั จะต้องจัดหาเงิ นทุน
จํานวนมากภายในเวลาที่จาํ กัด โดยเฉพาะเพื่อชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามภาระผูกพันที่มีอยูจ่ ากการดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั ได้
อย่างเพียงพอตามกําหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจส่ วนอื่นๆ ของบริ ษทั ภายใต้ขอ้ จํากัดทางการเงินที่
บริ ษทั ประสบผลขาดทุ นจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง การติ ดภาระเงื่อนไขข้อจํากัดของสัดส่ วนหนี้ สินต่อทุ นกับสถาบัน
การเงิน และภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปั จจุบนั ที่ยงั ชะลอตัวและภาวะอุตสาหกรรมทีวีดิจิทลั ที่มี
การแข่งขันสู ง การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ ้ื อในครั้งนี้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เป็ นอย่างยิง่ และ
มากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น
1.3.2

ข้ อดีข้อด้ อยระหว่ างการทํารายการกับไม่ ทาํ รายการ

(1) ข้ อดีของการทํารายการ
1) มีแหล่ งเงินทุนเพียงพอต่ อการดําเนินธุรกิจให้ ต่อเนื่องต่ อไปได้
การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อในครั้งนี้ บริ ษทั จะได้รับชําระเงินค่าหุ ้นเป็ นเงิน
สดจํานวน 850 ล้านบาท เพือ่ นํามาใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มีความจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั ได้อย่างเพียงพอ
และทันตามความต้องการ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันที่ตอ้ งชําระตามกําหนดเวลาของสัญญาต่างๆ เช่น การ
จ่ายชําระคืนหนี้เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน และการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ มื ตามสัญญา
รวมทั้งบริ ษทั จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจทีวีดิจิทลั ที่อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นของ
การดําเนินธุรกิจและจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิ จ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิทัล
จํานวน 1,237 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ย่อยเป็ นผูช้ นะการประมูลคลื่นความถี่เพือ่ ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ด้วย
ราคาประมูลจํานวน 3,320 ล้านบาท โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ กสทช. ภายในระยะเวลา 5 ปี
(ปี 2557 - 2562) ซึ่งจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวในส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเงินไปแล้วจํานวน
2,083 ล้านบาท ยังคงเหลือค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่เหลือจํานวน 1,237 ล้ านบาท ที่จะต้องจ่ายชําระอีก 3 งวด ในปี 2560, 2561
และ 2562 จํานวน 513 ล้านบาท 362 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้นาํ หนังสื อคํ้าประกันไปวาง
เป็ นหลักประกันสัญญา โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีหนังสื อคํ้าประกันคงเหลือจํานวน 1,323.59 ล้านบาท แหล่งเงินทุน
ที่ใช้ในการชําระค่าใบอนุญาตดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งมาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินที่บริ ษทั ได้มีการทําสัญญากูย้ ืมเงินไว้
แล้ว โดยบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันบริ ษทั ย่อยในการชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ย่อยไม่สามารถชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตส่ วนที่เหลือให้แก่ กสทช. ได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด กสทช. มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ธนาคารผูค้ ้ าํ ประกัน ชําระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวให้แก่ กสทช. แทนบริ ษทั ย่อย ตาม
หนังสื อคํ้าประกันที่ธนาคารให้ไว้แก่ กสทช. และในกรณี ที่ธนาคารได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้แก่ กสทช. แล้ว
ธนาคารย่อมมี สิท ธิ เรี ยกร้ องให้บ ริ ษ ัทในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันบริ ษทั ย่อ ยชํา ระค่ าธรรมเนี ย มคื น พร้ อ มทั้ง ค่ าใช้ จ่า ยและ
ค่าเสี ยหายอื่นๆ (ถ้ามี) ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั ธนาคาร
บริ ษทั ย่อยยังมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจากการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ที่ได้ทาํ สัญญาเช่าใช้
กับสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็ นจํานวนเงินเดือนละ 14.16 ล้านบาท และมีภาระที่จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมตาม
กําหนดเวลาจากการกูย้ ืมเงินเพือ่ ใช้ในการดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั แต่เริ่ มแรก รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ตอ้ งใช้หมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจต่อไป
ค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันต่างๆ ที่มีจาํ นวนเงินสูง และมีกาํ หนดเวลาแน่นอนที่ตอ้ งจ่ายชําระในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดที่ 4 จํานวน 513 ล้านบาท มีกาํ หนดจ่ายชําระในเดือนพฤษภาคม 2560 และการชําระคืน
เงิ นกูย้ ืมสถาบันการเงิ นในปี 2560 จํานวน 270 ล้านบาท เป็ นต้น ซึ่ งจากปั ญหาสภาพคล่องและผลประกอบการที่มีผล
ขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง ทําให้ในปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่สามารถจัดหาเงินจากแหล่งเงินภายในบริ ษทั เพื่อ
มาชําระค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันต่างๆ ได้ครบถ้วนตามกําหนดเวลาได้
ดังนั้น การเพิ่มทุ นโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผูซ้ ้ื อในครั้ งนี้ จะทําให้บริ ษทั มีแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อยได้ตามวัตถุประสงค์และความจําเป็ นต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
และทันตามความต้องการ เพือ่ ให้บริ ษทั ย่อยสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษทั ที่สาํ รองไว้ใช้สาํ หรับแผนงานในอนาคตของบริ ษทั เอง อีกทั้งบริ ษทั ย่อยจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพือ่ นํามา
ผลิตรายการที วีใหม่ๆ ให้ได้ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยบริ ษทั มีแบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีมีคุณภาพอยู่แล้ว และเป็ น
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ บทความ หนังสื อ และคลังภาพจํานวนมาก พร้อมที่จะนํามาผลิตเป็ นสื่ อในรู ปแบบต่างๆ ได้ โดยเน้นการ
ผลิตหรื อการคัดสรรเนื้อหารายการที่ดีมีคุณภาพและน่าสนใจ เพื่อเพิ่มฐานผูช้ ม และความนิ ยมในช่องรายการ (Rating) ให้
สู งขึ้น จากในปั จจุบนั ที่ช่องรายการของบริ ษทั ย่อยได้รับการปรับอันดับความนิ ยมขึ้นมาอยู่ในอันดับช่องรายการที่ได้รับ
ความนิยม 10 อันดับแรก (Top 10) ได้ในปี 2559 ทําให้บริ ษทั มีแนวโน้มที่จะมีผสู ้ นับสนุนดีข้ ึน อันเป็ นการดึงดูดเม็ดเงินค่า
โฆษณาซึ่งเป็ นรายได้หลักในธุรกิจทีวีดิจิทลั ให้สูงขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจให้
เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
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นอกจากนี้ บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าการดําเนิ นธุ รกิ จ ที วิดิจิ ทลั ของบริ ษทั ย่อยจะเป็ นการเสริ มสร้ างประโยชน์ร่วมกัน
(Synergy) กับ ธุรกิจสื่ อและสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ให้ครบวงจรยิง่ ขึ้น โดยสามารถสร้างข้อได้เปรี ยบทางการค้าจากการสามารถ
เสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใช้สื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงกลุ่มบริ โภค
เป้ าหมายได้ดีมากขึ้น อันจะเป็ นเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกําไรของบริ ษทั ให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต
2) สามารถชําระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินได้ ตามกําหนดเวลา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 100 ล้านบาท ตัว๋ แลกเงินจํานวน
199 ล้านบาท หุน้ กูท้ ี่ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 จํานวน 100 ล้านบาท และหุ ้นกูท้ ี่ถึงกําหนดไถ่ถอนวันที่
3 มีนาคม 2561 จํานวน 100 ล้านบาท สําหรับบริ ษทั ย่อยมีเงินกูร้ ะระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 450 ล้านบาท และมี
วงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินรวม 2,490 ล้านบาท โดยมีการเบิกใช้วงเงินกูย้ มื ระยะยาวไปแล้วจํานวน 1,390 ล้านบาท และมี
ยอดเงิ นกูย้ ืมระยะยาวคงค้าง 1,355 ล้านบาท ซึ่ งในจํานวนนี้ มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 1 ปี (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน
2560) จํานวน 207 ล้านบาท
ยอดคงค้างเงินกูย้ มื ตัว๋ แลกเงิน และหุน้ กูข้ องบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และประมาณการการชําระคืนในปี 2560

(หน่ วย: ล้านบาท)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
ตัว๋ แลกเงิน

บริษัท
100

ยอดคงค้ าง
ณ 30 ก.ย. 59
บริษทั ย่ อย บริษทั และ
บริษทั ย่ อย
450
550

ณ 31 ธ.ค.59
บริษทั และ
บริษทั ย่ อย
550

ประมาณการการ
ชําระคืนในปี 2560
บริษทั และบริษัท
ย่ อย
550

199

-

199

199

199

-

207

207

270

270

100

-

100

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กูร้ ะยะยาว

100

1,148
-

1,148
100

1,070
200

-

รวม

599

1,805

2,304

2,289

1,019

เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี
หุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกําหนด
ไถ่ถอนภายใน 1 ปี

หมายเหตุ
คาดว่าจะ Roll Over
คาดว่าจะออกตราสาร
หนี้ใหม่เพื่อใช้ชาํ ระคืน

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2557
ครบกําหนดไถ่ถอนเมื่อ
วันที่ 3 ธ.ค. 59
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2559
ครบกําหนดไถ่ถอนใน
วันที่ 3 มี.ค. 61
หุน้ กูค้ รั้งที่ 2/2559
ครบกําหนดไถ่ถอนใน
วันที่ 13 ธ.ค. 61

หากพิจารณาหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 จํานวนรวม 1,019 ล้านบาท ได้แก่ เงิน
กูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยรวม 720 ล้านบาท ประกอบด้วย เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นจํานวน 270 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืม
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ระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 450 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมของบริ ษทั จํานวน 299 ล้าน
บาท ประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสั้นจํานวน 100 ล้านบาท ตัว๋ แลกเงินจํานวน 199 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาไม่
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจํานวนรวม 749 ล้านบาทที่กล่าวข้างต้น ซึ่ งคาดว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะ
จัดหาแหล่งเงินเพื่อทดแทนเงินกูร้ ะยะสั้นที่จะครบกําหนดดังกล่าวในรู ปตราสารหนี้ ประเภทต่างๆ หรื อการต่อวงเงิน (Roll
over) ของเงินกูย้ มื ระยะสั้นต่อไป เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ทําให้คาดว่าจะมีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระคืนตามกําหนดในปี 2560 จํานวน 270 ล้านบาท
ปั จจุบนั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.84 ล้านบาท ซึ่ งไม่เพียงพอ
ต่อการชําระหนี้ เงินกูท้ ี่จะถึงกําหนดภายในระยะเวลาอันใกล้ ถึงแม้เมื่อรวมเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดของบริ ษทั
แล้วจะมีจาํ นวน 291.03 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ต้องสํารองเงินไว้ใช้ในการดําเนิ นธุรกิจด้านต่างๆ ดังนั้นเงินทุนภายในบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยเองในปั จจุบนั อาจไม่เพียงพอต่อการชําระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินได้ตามกําหนดเวลา ซึ่งเงินที่ได้จาก
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนําไปใช้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ หากบริ ษทั ย่อยไม่สามารถชําระ
คืนหนี้ได้ตามกําหนดเวลาจะมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของบริ ษทั อีกทั้งจะทําให้ไม่สามารถเบิกใช้เงินกูส้ ่ วนที่
เหลือเพื่อนํามาใช้ดาํ เนินธุรกิจทีวดี ิจิทลั ต่อไปได้
3) มีสถานะทางการเงินดีขึน้ และแข็งแกร่ งขึน้
การเพิม่ ทุนในครั้งนี้ จะทําให้บริ ษทั มีฐานะการเงินดีข้ ึน และมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ ซึ่งตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีหนี้ สินรวม 3,994.96 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ 925.67 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 4.32 เท่า ซึ่ งภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อ จะทําให้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงเหลือประมาณ 2.25 เท่า (คํานวณโดยอ้างอิงจากฐานะ
การเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 : หนี้ สินรวม / (ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น + เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ ้ื อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่ได้รับการอนุโลมจากสถาบันการเงิ นแล้ว
ในเบื้ องต้น โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุ มตั ิ และคาดว่าจะทราบผลการพิจ ารณาจากสถาบันการเงิ นดังกล่าว
ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560
4) สามารถดําเนินธุรกิจต่ อไปได้ อย่ างต่ อเนื่องโดยไม่ มผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายหรื อแผนการ
บริ หารกิจการในบริ ษัท
การเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั ของผูซ้ ้ือ ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั ) ในครั้งนี้ ผูซ้ ้ือมีเจตนาที่ชดั เจนตามที่ได้แสดง
ไว้ในคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash) ว่า ภายใน
12 เดื อน นับจากวันที่ผูซ้ ้ื อได้หุ้นของบริ ษทั มาในครั้งนี้ ผูซ้ ้ื อไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญใน
วัตถุประสงค์การประกอบธุ รกิ จ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมี นัยสําคัญ โดยผูซ้ ้ื อจะยังคงให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประกอบธุรกิจที่ดาํ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อไป อันได้แก่ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจสํานักพิมพ์ และธุรกิจอื่นๆ เช่น การจัดงาน
แฟร์ และธุรกิจทีวดี ิจิทลั ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
นอกจากนี้ ผูซ้ ้ือไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งภายหลังผูซ้ ้ือได้มาซึ่งหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้แล้ว คาดว่าบริ ษทั จะยังคงมีคุณสมบัติในเรื่ อง
การกระจายการถือหุ ้นโดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย (Free Float) เป็ นไปตามเกณฑ์การดํารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 150 ราย และถือหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุน
136

- 28 -

รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์

ชําระแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือ่ สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2559) บริ ษทั มีผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยจํานวน 2,130 ราย ถือหุ ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.49 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั (ที่ มา:
www.set.or.th) ดังนั้น ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยดังกล่าว ภายหลังผูซ้ ้ื อ
ได้มาซึ่ งหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยลดลงเหลือประมาณร้อยละ
20.69 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ซึ่งยังคงเป็ นสัดส่วนที่สูงกว่าตามเกณฑ์คุณสมบัติการดํารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ดังนั้น ภายหลังการเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของผูซ้ ้ื อในครั้งนี้ บริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การบริ หารงานและการจัดการภายในกิจการของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะยังคงดําเนิ นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสื่ อและสิ่ งพิมพ์ และธุรกิจที วีดิจิทลั ต่อไป หากแต่การปรับกลยุทธ์ตามแผนงานการดําเนิ นในอนาคตดังกล่าว
ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอื่นๆ
ของบริ ษทั ในระยะยาวได้
5) ได้ พนั ธมิตรทางธุรกิจที่มคี วามพร้ อมด้ านเงินทุนและประสบการณ์ ในธุรกิจ
บริ ษทั จะได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของผูซ้ ้ื อในบริ ษทั ในลักษณะของการเป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Strategic Shareholder) ที่ช่วยส่ งเสริ มศักยภาพในการดําเนิ นธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากมีประสบการณ์และมีความ
เชี ่ย วชาญในหลากหลายธุ ร กิ จ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ที ่มี ค วามเกี ่ย วเนื ่อ งกับ ผู ้บ ริ โภครายย่ อ ย และการใช้สื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีซ่ ึ งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ของ
บริ ษทั ต่อนักลงทุนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
6) จัดหาเงินทุนได้ อย่ างเพียงพอและรวดเร็ ว
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็ นการเสนอขายในวงจํากัดให้แก่ผซู ้ ้ือ ซึ่งมีความพร้อมด้านการเงินสู ง มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย และการใช้
สื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริ ษทั จึงทําให้การระดมทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ ซ่ ึ งเป็ น
จํานวนเงินที่สูง สามารถทําได้อย่างรวดเร็ วและได้เงินทุนครบถ้วนเพื่อนําไปใช้ตามความจําเป็ นและสอดคล้องกับแผนงาน
ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริ ษทั ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการระดมทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การกู้ยืมเงิ นเพิ่มจากสถาบันการเงิ น
อาจมีขอ้ จํากัด เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio) สูงถึง 4.32 เท่า
ส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสู งถึง 1,805 ล้านบาท อีกทั้งภาระหนี้ เงินกูย้ ืมคงค้างกับสถาบันการเงินก็มี
เป็ นจํานวนมากอยู่แล้ว การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ประชาชนทั่วไป มีข้ นั ตอนและใช้ระยะเวลายาวนานกว่า
รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการที่ มากกว่า และอาจมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามจํานวนและทันตาม
ความต้องการใช้เงินได้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสั ดส่ วนการถือหุ้ น (Right Offering)
อาจมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับการจองซื้อจากผูถ้ ือหุน้ เดิมได้ครบตามจํานวนที่ตอ้ งการ
ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อในครั้งนี้ และอนุมตั ิการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash) รวมทั้งอนุมตั ิในวาระอื่นๆ ซึ่ งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่
การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั (จํานวน 135 หุน้ ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนของบริ ษทั ก็จะทําให้บริ ษทั สามารถระดมทุนได้ครบตามจํานวนที่
กําหนดไว้ได้ และคาดว่าจะดําเนินการได้ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่รวดเร็ ว ครบถ้วน และสอดคล้องกับความจําเป็ นของบริ ษทั โดย
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ภายหลังการเพิ่มทุนและนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้กาํ หนดไว้แล้ว ซึ่ งคาดว่าจะทําให้บริ ษทั มีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ งขึ้น มีความยืดหยุน่ ทางการเงินสูง และมีความมัน่ คงทางธุรกิจในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
(2) ข้ อด้ อยของการทํารายการ
1) ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นเดิมจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Dilution Effect)
การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อซึ่ งถือเป็ นการจัดสรรหุ ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) จํานวน 200,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 4.25 บาท จะทําให้ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ได้รับ
ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิ ในการออกเสี ยง (Control Dilution) และผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดังนี้
1.1) ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของและสิ ทธิ ในการออกเสียง (Control Dilution)
ผู้ถือหุ้น
ของบริษทั
ผูถ้ ือหุ้นเดิม
1. ครอบครัวอุทกะพันธุ์
2. ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
รวม
ผูถ้ ือหุ้นใหม่
1. ผูซ้ ้ือ
รวมทั้งสิ้น

ก่ อนเพิม่ ทุน
จํานวนหุ้นที่ถือ สั ดส่ วน (%)

จํานวนหุ้นที่ถือ

หลังเพิ่มทุน
สั ดส่ วน (%) เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) (%)

131,474,515
88,525,350
219,999,865

59.76
40.24
100.00

131,474,515
88,525,350
219,999,865

31.30
21.08
52.38

(28.46)
(19.16)
(47.62)

219,999,865

100.00

200,000,000
419,999,865

47.62
100.00

47.62
-

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือจะทําให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ และสิ ทธิในการออก
เสี ยงในบริ ษทั ลดลงจากเดิมที่สดั ส่วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 52.38 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการ
เพิ่มทุน ในขณะที่ผูซ้ ้ื อจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นและสิ ทธิ ในการออกเสี ยงในบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 47.62 ของสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั
การเข้ามาถือหุ ้นของผูซ้ ้ื อในบริ ษทั ที่สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 47.62 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จาก
เดิมที่ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั ถือเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ที่มีนยั สําคัญ ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถมีเสี ยงส่วนใหญ่ท่ีจะควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดได้ แต่ก็สามารถใช้สิทธิ ถ่วงดุลในบางเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ตอ้ ง
ได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง เช่น การเพิ่มทุน การ
ลดทุน การเข้าทํารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้ อหรื อรับโอนกิจการ การ
ขายหรื อโอนกิจการ ควบรวมกิจการ การขอผ่อนผันเพือ่ ให้ได้มาซึ่งหุน้ เพิ่มทุนโดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของกิ จการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash) การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
เป็ นต้น
ทั้งนี้ การที่ผซู ้ ้ือจะได้รับการผ่อนผันไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั (Whitewash) ในครั้งนี้ ผู ้
ซื้อจะสามารถเข้าถือหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคตน้อยกว่าร้อยละ 2.38 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดย
ไม่เกิดหน้าที่ที่จะต้องทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ (Tender Offer) หรื อสัดส่ วนการถือหุ ้นไม่เพิ่มขึ้นจนถึง
หรื อข้ามร้อยละ 50 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
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นอกจากนี้ บริ ษทั จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (Free Float) ลดลง จากการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผซู ้ ้ือ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว แสดงตัวอย่างการคํานวณโดยอ้างอิงข้อมูลผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือ่ สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559) ที่มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
2,130 ราย ถือหุ ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.49 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ซึ่ งภายหลังการเพิ่มทุนจะทําให้สัดส่ วนการถือ
หุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยลดลงเหลือร้อยละ 20.69 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั แต่ท้ งั นี้ สัดส่ วนดังกล่าวยังสู งกว่าตามเกณฑ์
คุณสมบัติการดํารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ที่กาํ หนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150 ราย
และถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้ว
1.2) ผลกระทบด้ านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution = ( P0 - P1 ) / P0
P0 = ราคาตลาดของหุ ้นสามัญก่อนเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก 7 วันทําการ ของหุ ้นของบริ ษทั ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (15 - 23 พฤศจิกายน 2559) ที่เท่ากับ 7.47 บาท
ต่อหุน้
P1 = ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน = (P0Q0 + P1Q1) / (Q0 + Q1)
โดยที่ P0 = ราคาตลาดของหุน้ สามัญก่อนเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน เท่ากับ 7.47 บาทต่อหุน้
Q0 = จํานวนหุน้ ชําระแล้วก่อนเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน เท่ากับ 219,999,865 หุน้
P1 = ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน เท่ากับ 4.25 บาทต่อหุน้
Q1 = จํานวนหุน้ ที่เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 200,000,000 หุน้
P1 = [(7.47 x 219,999,865) + (4.25 x 200,000,000)] / (219,999,865 + 200,000,000)
= 5.94 บาทต่อหุน้
ดังนั้น Price Dilution = (7.47 - 5.94 ) / 7.47
= ร้อยละ 20.48
การเพิม่ ทุนในครั้งนี้ จะทําให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ได้รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้นของบริ ษทั อย่างมี
นัยสําคัญ เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับ 4.25 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด ที่อา้ งอิง
จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 1/2560 เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ ที่เท่ากับ 7.47 บาทต่อหุ ้น ทําให้ผถู ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ ้นของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 20.48 ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้วของ
บริ ษทั
นอกจากนี้ การที่ผซู ้ ้ือได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดอย่างมีนยั สําคัญ อาจทําให้ผูซ้ ้ื อได้
ประโยชน์จากส่ วนต่างราคาระหว่างราคาตลาดและราคาที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นให้แก่ผซู ้ ้ื อ อย่างไรก็ตาม กรณี ดงั กล่าวอาจมี
ความเป็ นไปได้น้อย เนื่องจากหุ ้นของบริ ษทั มี สภาพคล่องในการซื้ อขายในตลาดที่ต่ าํ กว่าอุตสาหกรรมอย่างมี นัยสําคัญ
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(รายละเอียดการเปรี ยบเทียบสภาพคล่องในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 1.4.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการ ข้อย่อย ง) วิธีมูลค่าหุ ้นตามราคา
ตลาด ของรายงานที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระฉบับนี้ ) ประกอบในสภาวะปั จจุบนั ที่บริ ษทั ยังคงมีผลประกอบการขาดทุ น
จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการลดลงของความน่าสนใจลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั อีกทั้งการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ของผูซ้ ้ื อ
ในครั้งนี้ ผูซ้ ้ือมีเจตนาที่จะร่ วมลงทุนและเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษทั ในระยะยาวเป็ นสําคัญ โดยมิได้เป็ นการลงทุนเพือ่
มุ่งหวังการทํากําไรจากการซื้อขายหุน้ ในระยะสั้น
ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 - 15 วันทําการ
ก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ ้นต่อผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อจะต้องไม่นาํ หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดออกขายภายใน
กําหนดเวลา 1 ปี นับแต่วนั แรกที่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เริ่ มทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดย
หลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูซ้ ้ื อจะสามารถ
ทยอยขายหุ ้นได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย ซึ่ งส่ งผลให้ในช่วงเวลาห้ามขายหุ ้นดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบจากการขายหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ 4.25 บาทต่อหุ ้น เป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
หุ ้น ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั งวดล่าสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่เท่ากับ 4.21 บาทต่อหุ ้น จึงไม่มีผลกระทบในทาง
ลดลงต่อมูลค่าตามบัญชีของหุน้ ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ ผูซ้ ้ื อในครั้ งนี้ จากการคํานวณ
ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) จะไม่ มีผลกระทบในทางลดลงต่ อส่ วนแบ่ งกําไร เนื่องจากภายหลังการเพิ่ม
ทุน จํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั จะเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มูลค่าขาดทุนต่อหุ ้นของบริ ษทั จะลดลงจากเดิม ภายใต้สมมติฐานการ
คํานวณที่ใช้ตวั เลขผลขาดทุนสุทธิจาํ นวนเท่าเดิม ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นจากตัวอย่างการคํานวณได้ดงั นี้
Earnings Dilution = (EPS0 - EPS1) / EPS0 .
โดยที่ EPS0 = กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ ก่อนเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เท่ากับ (2.3049) บาทต่อหุน้ *
EPS1 = กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ หลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
=
=

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับงวด*
จํานวนหุน้ หลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(507.08)
(ล้านบาท)* .
219,999,865 + 200,000,000 (ล้านหุน้ )

= (1.2073)
หมายเหตุ: *กําไร(ขาดทุน)สุทธิ สาํ หรั บ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ดังนั้น Earnings Dilution

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

การเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ ้ื อในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลต่อการลดลงของกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (Earnings per Shares) เนื่ องจาก
มูลค่าการขาดทุนต่อหุ ้นหลังการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนมีมูลค่าลดลง ทั้งนี้ คํานวณกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ต่อหุ ้น โดยอ้างอิงจาก
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจริ งในปั จจุบนั ของบริ ษทั (ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุ ด โดยไม่ได้คาํ นึ งถึงการ
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงของกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต) และจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเพิม่ ทุน
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจนถึงจํานวนหนึ่ ง การเพิ่มทุนในครั้งอาจไม่ทาํ ให้
บริ ษทั มีผลขาดทุนต่อหุน้ ลดลงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผลขาดทุนของบริ ษทั มาจากการดําเนิ นงานของ ATV ที่ประสบผล
ขาดทุนจํานวนมาก จากการมีรายได้ค่าโฆษณาตํ่ากว่าที่ควรมาก ในขณะที่มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที่สูง ซึ่ ง
ส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนคงที่ในส่วนของการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ ทุนทางการเงินสู งจาก
ภาระเงินกูย้ มื จํานวนมาก ตลอดจนมีตน้ ทุนในการผลิตรายการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวนมากในช่วงต้นของ
การเริ่ มดําเนินธุรกิจทีวดี ิจิทลั ซึ่งหากในอนาคต ATV ไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้ ก็อาจมีผลทําให้บริ ษทั มีผลขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้นได้
1.2) ผลกระทบทางบัญชีอนั เนื่องมาจากมาตรฐานทางการเงิ นว่ าด้ วยการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (Share-Based
Payments)
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือจํานวน 200,000,000 หุน้ ในราคาหุ น้ ละ 4.25 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่
ตํ่ากว่าราคาตลาดของหุน้ บริ ษทั อาจเข้าข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (Sharebased
Payments) โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกําหนดให้บริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหุ ้นในราคาตํ่ากว่าราคา
ยุติธรรมต้องบันทึกส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ ้นและราคายุติธรรม ซึ่ งราคายุติธรรมพิจารณาได้ระหว่างราคาตลาด
ของหุน้ ณ วันให้สิทธิ หรื อราคายุติธรรมของราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั คูณ
ด้วยจํานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงิน
ดังนั้น บริ ษทั ต้องพิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุ ้นและบันทึ กผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนกับมูลค่า
ยุติธรรมของหุน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผลกระทบสูงสุดต่องบการเงินของบริ ษทั ที่
จะเกิดขึ้นหากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์โดยใช้มลู ค่ายุติธรรมของหุ ้นบริ ษทั ที่อา้ งอิงราคาตลาด
ของหุน้ โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่อา้ งอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิรายการในครั้งนี้ ท่ี 7.47 บาทต่อหุ ้น ผลกระทบทางการบัญชีที่อาจเกิดขึ้นจะเท่ากับ 3.22 บาทต่อหุ ้น หรื อ
644,000,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั จะบันทึกผลต่างดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทําให้บ ริ ษทั อาจมีผล
ขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอีก และมีอาจมีขอ้ จํากัดในการจ่ายเงินปั นผลได้
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่ายุติธรรมของหุน้ บริ ษทั โดยพิจารณาจากราคาประเมินของที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั
คือ บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) มูลค่ายุติธรรมของหุน้ จะเท่ากับ 4.02 บาทต่อหุน้ ซึ่ งตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุ ้น
สามัญ เพิ่ม ทุ นให้แก่ ผูซ้ ้ื อ ที ่ 4.25 บาทต่ อหุ ้น ซึ่ ง บริ ษทั จะไม่ มีค่ า ใช้จ่า ยจากการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์เ กิ ดขึ้ น โดย
หลักเกณฑ์การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุน้ นั้น ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
(3) ข้ อดีของการไม่ ทาํ รายการ
1) หากบริ ษทั ไม่มีการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจํากัดในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด ผูถ้ ือ
หุ ้นเดิ มของบริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิ ในการออกเสี ยง (Control
Dilution) และผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ ของบริ ษทั (Price Dilution)
2) บริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณี ท่ีอาจเข้าข่ายเป็ นการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (Share-based Payments)
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3) ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการ เช่น ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิ น ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ ค่าที่
ปรึ กษากฎหมาย และค่าธรรมเนี ยมผูเ้ ชี่ยวชาญอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึ งไม่มีความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายโดยเปล่า
ประโยชน์ ในกรณี ท่ีไม่สามารถทํารายการได้ เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนการทํารายการไม่บรรลุผลสําเร็ จ
(4) ข้ อด้ อยของการไม่ ทาํ รายการ
1) มีความเสี่ ยงด้านการจัดหาแหล่งเงิ นทุนให้เพียงพอ และทันต่อความต้องการใช้ในการประกอบธุ รกิ จที วี
ดิจิทลั ให้มีความต่อเนื่องต่อไปในอนาคตได้
2) มีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถชําระคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินได้ตามกําหนดเวลา และจะไม่สามารถเบิ ก
รับเงินกูย้ มื ส่วนที่เหลือเพื่อมาใช้ในการดําเนิ นธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการผิดนัดชําระ
หนี้
กําหนด

3) บริ ษทั ยังคงมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่สูงและเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิ นผูใ้ ห้กูย้ ืมเงิ น

1.3.3

เปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อด้ อยระหว่ างการทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทํารายการกับบุคคลภายนอก
ความจําเป็ นทีต่ ้ องทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเหตุผลทีบ่ ริษัทไม่ ทาํ รายการกับบุคคลภายนอก

บริ ษทั จะระดมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในวงจํากัดให้กบั ผูซ้ ้ื อ จํานวน 200,000,000 หุน้
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4.25 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 850 ล้านบาท โดย ณ ปั จจุบนั ผูซ้ ้ือไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าทํารายการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั แล้ว ผูซ้ ้ือจะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนชําระแล้วของบริ ษทั ) และผูซ้ ้ื อจะเสนอชื่อบุ คคลเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 3 ท่าน ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน
ทั้งนี้ ในการระดมทุนนั้น โดยทัว่ ไปบริ ษทั สามารถดําเนินการด้วยวิธีอ่ืนๆ อีก เช่น การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้ นเดิม (Right Offering) การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
(Public Offering) หรื อเสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจงที่เป็ นบุคคลภายนอก หรื อใช้หลายวิธีดงั กล่าวข้างต้นร่ วมกัน
เป็ นต้น แต่ดว้ ยข้อจํากัดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมชะลอตัวลง ประกอบกับบริ ษทั มี
ผลการดําเนิ นงานที่ขาดทุนจํานวนมาก และมีภาระหนี้ สินและอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นค่อนข้างสู ง (ตามงบ
การเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีหนี้ สินรวม 3,994.96 ล้านบาท ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 925.67
ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 4.32 เท่า) อาจเป็ นข้อจํากัดในการได้รับสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินเพิ่มเติม อีกทั้งการระดมทุนด้วยการกูย้ มื เงินเพิ่มเติมจํานวนมากจะเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงด้านการเงินจากภาระหนี้ ที่
สูงเกินไปและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก ซึ่ งอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ในอนาคต และหาก
บริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดอื่นที่เป็ นบุคคลภายนอก หรื อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม อาจมีความ
เสี่ ยงที่จะไม่สามารถขายหุ ้นได้ครบทั้งจํานวน และในระดับราคาที่เหมาะสม หรื ออาจมีเงื่อนไขอื่นที่ผูล้ งทุนต้องการเกิ น
กว่าที่บริ ษทั จะยอมรับได้ รวมทั้งอาจต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองหรื อมีข้ นั ตอนดําเนิ นการที่นานกว่า เช่นเดียวกับการ
เสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่ มีข้ นั ตอนที่นานกว่า ซึ่ งอาจทําให้บริ ษทั ไม่สามารถระดมทุนได้สอดคล้องกับความ
จําเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนได้อย่างเพียงพอและทันตามระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ และอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการ
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ดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระคืนหนี้ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริ ษทั ในฐานะบริ ษทั แม่และเป็ นผูค้ ้ าํ
ประกันเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จะได้รับเงิ นสดทั้งจํานวนทันทีหลังจากมีการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ ้ื อ เพื่อนํามาใช้ในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยให้ต่อเนื่ องต่อไปได้ ซึ่ งรวมถึงการชําระคืนเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น ชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาต และดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ทนั ต่อความต้องการและกําหนดเวลาของสัญญาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะ
ทําให้บริ ษทั ย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพือ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจทีวดี ิจิทลั ต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น การผลิต
รายการที วีใหม่ๆ การเพิ่มเนื้ อหารายการหรื อคอนเทนท์ใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถดึ งดู ดเม็ดเงิ นโฆษณาได้
เพิ่มขึ้น อันจะเป็ นการสร้างความเติบโตของรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้นในอนาคต ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาถือหุน้ ในบริ ษทั ของผูซ้ ้ื อ ในลักษณะการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยผูซ้ ้ื อเป็ นผูท้ ี่มี
ความพร้อมด้านเงิ นทุนสู ง มีความเชี่ยวชาญในการดําเนิ นธุรกิ จที่หลากหลายอุตสาหกรรม มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางและมีสายสัมพันธ์ที่ดีในวงธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ของบริ ษทั ต่อนักลงทุนและ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของบริ ษทั ในอนาคต ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกรณี การจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนให้เฉพาะแต่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม หรื อจัดสรรให้แก่ ประชาชนทัว่ ไป หรื อจัดสรรให้แก่ บุคคลใน
วงจํากัดที่ไม่ได้เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ในกรณี ดงั กล่าวนี้ บริ ษทั อาจได้รับแต่เงินสดจากการเพิ่มทุน
แต่ไม่ได้รับโอกาสจากความร่ วมมื อหรื อการสนับสนุ นทางธุ รกิ จ เช่ นที่คาดว่าจะได้รับจากผูซ้ ้ื อ นอกจากนี้ ในปั จจุบัน
บริ ษทั ไม่ได้มีการติดต่อกับหรื อได้รับการติดต่อจากผูล้ งทุนรายอืน่ ที่สนใจลงทุนในบริ ษทั ที่มีเงื่อนไขและขนาดการลงทุน
ในระดับที่เทียบเคียงได้กบั การลงทุนของผูซ้ ้ือที่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจากการทํารายการในครั้งนี้
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือ จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริ หารธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในปั จจุบนั เนื่องจากภายหลังการเข้ามาถือหุ ้นในบริ ษทั ของผูซ้ ้ื อแล้ว กลุ่มครอบครัวอุทกะพันธุ์ยงั คงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
รายหนึ่งของบริ ษทั ถึงแม้จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ลดลงจนเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่เกินกว่าร้อยละ 25 ของสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่สามารถถ่วงดุลในบางเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ตอ้ ง
ได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง โดยผูซ้ ้ื อจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั ร้อยละ 47.62 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งยังไม่เป็ นเสี ยงส่วนใหญ่ที่สามารถควบคุมบริ ษทั ได้ในทุกๆ
เรื่ อง แต่สามารถถ่วงดุลในบางเรื่ องได้
ภายหลังผูซ้ ้ือเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของในบริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะยังคงประกอบธุรกิจต่อไปตามปกติเช่นเดิม แต่จะ
ได้รับความร่ วมมือในการดําเนิ นธุรกิจจากผูซ้ ้ื อ ในฐานะที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) โดยผูซ้ ้ื อจะส่ ง
ตัวแทนเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ไม่เกิน 3 ท่าน เพือ่ ร่ วมบริ หารในระดับนโยบายสําคัญๆ โดยภายใน 12 เดือน
นับ จากผูซ้ ้ื อ ได้ม าซึ่ ง หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ผูซ้ ้ื อ ไม่ มี แ ผนหรื อ นโยบายที ่จ ะเปลี ่ย นแปลงอย่า งมี นัย สํา คั ญใน
วัตถุประสงค์หรื อนโยบายหลักในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยผูซ้ ้ื อจะยังคงให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประกอบธุรกิจที่ดาํ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อไป และไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริ หารจัดการ โครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมทั้งไม่มีนโยบายที่จะจําหน่ายสิ นทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปั จจุบนั เว้นแต่ในการประกอบกิจการตามปกติวิสัยของกิ จการโดยอาศัยหลักการปกติ
วิสยั หรื อเป็ นไปตามแผนงานที่มีอยูห่ รื อที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ภายหลังการได้มาซึ่ งหุ ้นของบริ ษทั ในครั้ งนี้ อย่า งไรก็ต าม หากในอนาคตมี ความ
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จํ าเป็ นต้ องเปลี ่ย นแปลงนโยบายและแผนการบริ ห ารกิ จ การใดๆ เพื ่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ และขี ด
ความสามารถในการแข่ง ขันของกลุ่มบริ ษ ัทให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิ จ และสภาวะธุ รกิ จ ในอนาคต โดยคํานึ งถึ ง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริ ษทั เป็ นสําคัญ และหากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ผซู ้ ้ื อได้ระบุไว้ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ ผูซ้ ้ื อจะ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
อย่างไรก็ตาม การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ อาจทําให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าเป็ นการทํารายการที่
มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง เช่ น อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบุ คคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการ
กําหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึ งการกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ที่มีราคาตํ่ากว่าราคาตลาดอย่างมี
นัยสําคัญ แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ต่างๆ ที่บริ ษทั จะได้รับ รวมทั้งผลกระทบต่างๆ จากการเข้าทํารายการในครั้งนี้ ถือว่า
การเข้าทํารายการมี ความจํา เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้พิจ ารณาการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้ งนี้ อย่า ง
รอบคอบ เพื ่อ ให้เ กิ ด ความเหมาะสม และเป็ นราคาที ่ยุติ ธ รรมที ่ไ ม่ ไ ด้เ อื้ อ ประโยชน์ ห รื อ เป็ นช่ อ งทางในการถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ให้แก่บุคคลใดๆ อีกทั้งบริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามประกาศการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่ งครัด
จากการพิจารณาข้อดี และข้อด้อยของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอกดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และจําเป็ น
อย่างยิ่งในการดําเนิ นธุรกิ จ ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อภาพรวมการดําเนิ นธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องที่มน่ั คงขึ้นของ
บริ ษทั ภายใต้สถานการณ์ความจําเป็ นของบริ ษทั ที่ตอ้ งการเงิ นทุนเพิ่มเติมจํานวนมากเพื่อใช้ในการดําเนิ นงานธุ รกิ จที วี
ดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างการเติบโตของรายได้และผล
ประกอบการที่ดีในอนาคต ประกอบกับการทํารายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและยุติธรรมไม่ได้เป็ นช่องทางในการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด
1.4 ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
1.4.1

ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํารายการดังกล่าว ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคา
หุน้ ของบริ ษทั ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
ก) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
ข) วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
ค) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
ง)

วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Value Approach)

จ)

วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)

ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระไม่ได้ประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั ด้วยวิธีอตั ราส่ วนราคาต่อกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น
(Price to Earnings Ratio Approach) เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิยอ้ นหลัง 4 ไตรมาสล่าสุด และไม่ได้ประเมินราคาหุ น้
ของบริ ษทั ด้วยวิธีอตั ราส่ วนมูลค่ากิ จการต่อกําไรก่อนดอกเบี้ ยจ่าย ภาษีเงิ นได้ และค่าเสื่ อมราคา (Enterprise Value to
EBITDA Approach) เนื่องจาก EBITDA ของบริ ษทั ย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2559)
เท่ากับ 21.03 ล้านบาท และบริ ษทั มีหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวนมาก เมื่อคํานวณราคาหุ ้นโดยวิธีน้ ี จากการนํา EV ของ
บริ ษทั ที่ได้จากการอ้างอิงค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริ ษทั จดทะเบียนที่นาํ มาเปรี ยบเทียบคูณกับ EBITDA ของบริ ษทั จะได้
144
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มูลค่ากิจการของบริ ษทั เท่ากับ 416.07 - 426.59 ล้านบาท เมื่อมาลบกับภาระหนี้ สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่มีจาํ นวน
3,403.74 ล้านบาท ทําให้มลู ค่ากิจการของบริ ษทั ติดลบ จึงไม่สามารถคํานวณราคาหุน้ ได้
รายละเอียดการประเมินราคาหุน้ บริ ษทั ในแต่ละวิธีเป็ นดังนี้
ก) วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั ตามวิธีน้ ี ประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ งผ่านการสอบทานโดยนายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชี จ ากบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จํา กัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากสํานัก งาน ก.ล.ต. มี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
รายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ ชําระแล้วทั้งหมด (ล้านหุน้ )
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
220.00
270.00
25.00
410.67
925.67
1.00
220.00
4.21

การประเมินราคาหุ ้นด้วยวิธีน้ ี สะท้อนฐานะการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และมูลค่าทรัพย์สิน หนี้ สินที่ ได้
บันทึกบัญชีไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสิ นทรัพย์บางรายการ ได้แก่ เงินลงทุน และที่ดิน
รวมทั้งยังไม่ได้คาํ นึงถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต
จากการประเมินราคาหุน้ ตามวิธีมลู ค่าตามบัญชี ได้ราคาประเมินหุ น้ ของบริ ษทั เท่ากับ 4.21 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งตํ่ากว่า
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ ้ื อที่หุ้นละ 4.25 บาท เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ ้น หรื อตํ่ากว่าร้อยละ 0.94 ของราคา
เสนอขายดังกล่าว
ข) วิธีปรับปรุงมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินราคาหุ ้นตามวิธีน้ ี เป็ นการประเมินโดยการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ที่ปรากฏตามงบการเงิ นของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ในบางรายการเพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าตลาดหรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
นั้นๆ ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาวอื่น และที่ดิน เป็ นต้น เพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดของสิ นทรัพย์ที่ใกล้เคียงมูลค่าปั จจุบนั หรื อ
มูลค่าที่แท้จริ งของหุน้ ของบริ ษทั มากขึ้น การปรับปรุ งรายการต่างๆ มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. เงินลงทุนระยะยาวอื่น บริ ษทั มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นซึ่งเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด
ในสัดส่วนร้อยละ 19.0 ของทุนชําระแล้ว และเงินลงทุนในบริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 0.5
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ของทุนชําระแล้ว ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 1.90 ล้านบาท และ 2.50 ล้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นมูลค่ารวมจํานวน 4.40 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.09 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าว เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุติธรรมที่ใกล้เคียงกับปั จจุบนั มากที่สุด โดยใช้มลู ค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็ นงบ
การเงินงวดล่าสุ ดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว ที่มีจาํ นวน 21.93 ล้านบาท และ 3.26 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่ารวม 25.19 ล้านบาท ซึ่ งผลจากการปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าว บริ ษทั จะมีเงิ น
ลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 20.79 ล้านบาท
2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริ ษทั มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย โดยบริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่ สํานักงานสายธุรกิจสํานักพิมพ์ โรงพิมพ์ คลังสิ นค้า ตั้งอยูท่ ี่ถนนชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่ง
ชัน และมีสถานี โทรทัศน์ดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย ตั้งอยูซ่ อยอรุ ณอมริ นทร์ 37 ถนนอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย มีมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 826.23 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.79 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
โดยในช่วงระยะเวลาปั จจุบนั บริ ษทั ไม่ได้มีการจัดให้มีการประเมินราคาตลาดของทรัพย์สินดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ในส่ วนของที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชี ในราคาต้นทุนของการได้ที่ดินนั้นมา
ตั้งแต่ปี 2533 – 2557 โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ที่ต้งั ที่ดนิ

ลักษณะการใช้ ประโยชน์
หลักบนที่ดนิ

1. ถนนชัยพฤกษ์
เขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ
2. ถนนอรุ ณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย

เป็ นที่ต้ งั สํานักงาน
โรงพิมพ์ และคลังสิ นค้า
ของบริ ษทั
เป็ นที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์
ดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย

ขนาดทีด่ นิ

มูลค่ าตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59
ล้านบาท ร้ อยละของ
สิ นทรัพย์ รวม
21-3-55.90 ไร่ 166.63
3.39

0-3-18.6 ไร่

18.08

0.37

การประเมินราคาโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระ
-ไม่มี-

ประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น ทรั พ ย์ สิน อิ ส ระ
ตามรายงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มี
ราคาประเมินที่ดิน 23.90 ล้ านบาท และ
ราคาประเมิ น อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
68.96 ล้านบาท

หมายเหตุ: ที่ดินและอาคารสํานักงานอรุ ณอัมริ นทร์บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ย่อยเช่าเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานี สถานี โทรทัศน์ดิจิทลั ซึ่ งตามงบ
การเงินเฉพาะกิ จการได้บนั ทึกบัญชี แยกเป็ นรายการอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน และบันทึกบัญชี เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบการเงินรวมของบริ ษทั โดยในการจัดทํารายงานทางการเงิน บริ ษทั ได้เปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยใช้ราคาประเมินของผูป้ ระเมิน
ทรั พย์สินอิสระรายหนึ่ ง ตามรายงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่ งรายงานดังกล่าวจัดทําเพื่อวัตถุประสงค์ ประกอบ
ทางด้านบัญชีเท่ านั้น โดยไม่ ได้มีการประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ

ทั้งนี้ การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน เพื่อใช้ประกอบในการประเมินราคาหุ ้นตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ ้นตาม
บัญชีน้ นั โดยทัว่ ไปที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะใช้ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจะประเมินราคาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินส่วนใหญ่จะใช้การประเมินด้วยวิธีราคาตลาด ซึ่ งได้จากการเปรี ยบเทียบทรัพย์สินที่
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ประเมินมูลค่ากับข้อมูลตลาดที่ได้จากการสํารวจที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน โดยจะเปรี ยบเทียบทั้งขนาด รู ปร่ าง ทําเล ที่ ตั้ง
ทางเข้า-ออก สภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อราคา ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาปั จจัยทาง
เศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นกระบวนการหนึ่งของการประเมินราคาทรัพย์สิน
ของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระในการประเมินราคายุติธรรมหรื อราคาตลาดที่แท้จริ งของที่ดินนั้นๆ
อย่างไรก็ต าม บริ ษทั ไม่ ได้จ ัดให้มี การประเมิ น มูล ค่า ยุติธ รรมของที ่ดิน เพือ่ วัต ถุ ประสงค์สาธารณะ เพือ่ ใช้
ประกอบในการประเมินราคาหุน้ ของบริ ษทั ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชีในครั้งนี้ ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเชื่อว่า
ราคาตลาดของที่ดินของบริ ษทั มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสู งกว่าราคาประเมินที่ดินทางราชการ ดังนั้น เพื่อเป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติมของราคาตลาดที่ควรจะเป็ นของที่ดินของบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ของราคาตลาดของที่ดินเปล่าในบริ เวณใกล้เคียงกับที่ดินของบริ ษทั ที่มีการประกาศขายทางอินเทอร์ เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ
หรื อจากการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลการประกาศขายเพิ่มเติมเท่านั้น โดยเป็ นราคาที่ ไม่ได้มีการเจรจาต่อรองราคา และ
ไม่ได้เป็ นราคาที่มีการซื้อขายจริ งในปั จจุบนั รวมทั้งไม่ได้พิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ และวิเคราะห์ปรับแก้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพือ่
ใช้ประเมินราคาที่ดินของบริ ษทั ดังเช่นการดําเนินการตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระพึง
กระทํา เนื่องด้วยข้อจํากัดขององค์ความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระในงานการ
ประเมิ นราคาทรั พย์สินที่เป็ นวิชาชี พเฉพาะ จึ งทําให้ราคาตลาดของที่ดินที่ได้จากการศึ กษาและรวบรวมของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระครั้งนี้ ไม่สามารถใช้อา้ งอิงเป็ นราคาตลาดเพือ่ วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได้ นอกจากเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเพื่อ
แสดงความน่าจะเป็ นของช่วงราคาตลาดของที่ดินของบริ ษทั เพื่อประกอบการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากการประเมินราคาหุ ้น
ของบริ ษทั ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ ้นตามบัญชี ในครั้งนี้ เท่านั้น ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ใน
กรณี ท่ีมีการนําข้อมูลราคาตลาดของที่ดินที่ได้จากการสํารวจและรวบรวมของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่อา้ งถึงในรายงาน
ฉบับนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ตารางแสดงข้ อมูลตลาดทีด่ นิ ทีไ่ ด้ จากการศึกษาและรวบรวมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ข้ อมูลตลาดที่ดนิ

เนื้อที่ดนิ

1. ข้ อมูลที่ 1
ที่ดินเปล่า ตั้งอยูถ่ นนชัยพฤกษ์ ซอย
ชัยพฤกษ์ 25 แขวง/เขตตลิ่งชัน ติด
ซอยข้างที่ดินถมแล้ว ลึก 65 เมตร
2. ข้ อมูลที่ 2
ที่ดินเปล่า ตั้งอยูถ่ นนชัยพฤกษ์ ซอย
ชัยพฤกษ์ 16 แขวง/เขตตลิ่งชัน

1 ไร่

ราคาขาย
(บาท/ตารางวา)
60,000 - 80,000

100 ตารางวา

40,000

206 ตารางวา

40,000

ราคาเฉลีย่

50,000

3. ข้ อมูลที่ 3
ที่ดินเปล่า ตั้งอยูถ่ นนชัยพฤกษ์ ซอย
ชัยพฤกษ์ 21 แขวง/เขตตลิ่งชัน
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หมายเหตุ
จากการโทรศัพท์สอบถาม
ตัวแทนซื้อขายที่ดิน 2 ราย

ที่มา :
http://www.pantipmarket.com/
items/16053849
(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2559)
ที่มา :
http://landforsell.blogspot.com/
2016/08/21-206.html
(ข้อมูล ณ 1 ส.ค. 2559)
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หมายเหตุ : ที่ดินบริ เวณใกล้เคียงกับที่ดินของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีเนื้ อที่ขนาดเล็กเหมาะแก่การพัฒนาเป็ นที่อยู่อาศัยหรื ออาคารพาณิ ชย์
ดังนั้น ราคาขายที่ดินที่นาํ มาใช้ในการเปรี ยบเทียบจึงอาจไม่สะท้อนราคาตลาดของที่ดินของบริ ษทั ได้เท่าที่ควร

สรุปเปรียบเทียบราคาตลาดกับมูลค่ าตามบัญชีของทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ ้งั สํานักงานใหญ่ โรงพิมพ์ และคลังสินค้ าของบริษัท
(หน่ วย : ล้ านบาท)
1. ที ่ดิ น ถ น น ชั ย พฤ ก ษ์
เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ

ราคาตลาด1/
437.80

มูลค่ าตามบัญชี
166.63

ส่ วนเพิม่ จากมูลค่ าตามบัญชี
271.07

หมายเหตุ : 1/ ราคาตลาดของที่ดินที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ในส่วนของที่ดิน ซึ่งเป็ นที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์ดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณา
ปรับปรุ งมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนให้ใกล้เคียงกับปั จจุบนั โดยอ้างอิงรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของผู ้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คือ บริ ษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้แสดงราคาประเมินทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ตามรายงานเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558 ซึ่ งในส่ วนของที่ดิน ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน ด้วยราคาประเมิน
ตามรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระดังกล่าว ถึงแม้รายงานการประเมินดังกล่าวจัดทํามาแล้วเป็ นเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน
แต่ท่ีปรึ กษาทางการเงินอิสระเชื่อว่าราคาตลาดของที่ดินในปั จจุบนั ไม่น่าจะแตกต่างจากราคาประเมินตามรายงานดังกล่าว
อย่างมีนยั สําคัญ
สรุปเปรียบเทียบราคาตลาดกับมูลค่ าตามบัญชีของที่ดนิ ที่เป็ นที่ต้งั สถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ของบริษัทย่ อย
(หน่ วย : ล้ านบาท)
1. ที่ดิน ถนนอรุ ณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย

ราคาตลาด1/
23.90

มูลค่ าตามบัญชี
18.08

ส่ วนเพิม่ จากมูลค่ าตามบัญชี
5.82

หมายเหตุ : 1/ราคาตลาดอ้างอิงราคาประเมินของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

สําหรับอาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์ ไม่ได้มีการประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
บริ ษทั แสดงมูลค่าในงบการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่ งสามารถสะท้อนมูลค่า
ยุติธรรมได้พอควร ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ปรับปรุ งมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมูลค่าตาม
บัญชีดงั กล่าว
3. ที่ดินรอการพัฒนา บริ ษทั มีที่ดินรอการพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขยายโรงงานในอนาคต ซึ่ งตั้งแต่ปี
2553 บริ ษทั ชะลอการขยายโรงงานออกไป และขณะนี้อยูร่ ะหว่างการประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสม ที่ดิน
รอการพัฒนาของบริ ษทั ตั้งอยูท่ ่ี ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้ อที่ 29-3-51 ไร่ สภาพที่ดินเป็ นที่ดินถม
แล้ว ซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีที่ดินดังกล่าวในราคาต้นทุนของการได้มาซึ่ งที่ดินนั้นตั้งแต่ปี 2551 - 2553 โดยมีมูลค่าตาม
บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 77.41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.57 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั บริ ษทั ไม่ได้มีการ
จัดให้มีการประเมินราคาตลาดของที่ดินดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
ทั้งนี้ การพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่ดินเพือ่ ใช้ประกอบในการประเมินราคาหุ ้นตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ ้นตามบัญชี
นั้น โดยทัว่ ไปที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะใช้ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ วัตถุประสงค์สาธารณะ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 2 ข้างต้น
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ได้จัดให้มีก ารประเมิ นมูล ค่ายุติ ธรรมของที่ดิน รอการพัฒนาเพือ่ ใช้ประกอบในการ
ประเมินราคาหุน้ ของบริ ษทั ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชีในครั้งนี้ ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเชื่อว่าราคาตลาดของ
ที ่ดินรอการพัฒนาดังกล่าวมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี และสู งกว่าราคาประเมิ นที่ดินทางราชการ ดังนั้น เพื่อเป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติมของราคาตลาดที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจึ งได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ของราคาตลาดของที่ดินเปล่าในบริ เวณใกล้เคียงกับที่ดินดังกล่าว โดยได้ดาํ เนินการตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 2 ข้างต้น
ตารางแสดงข้ อมูลตลาดทีด่ นิ รอการพัฒนาทีท่ ปี่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ ค้นหาข้ อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ เพิ่มเติม
ข้ อมูลตลาดที่ดนิ

เนื้อที่ดนิ

1. ข้ อมูลที่ 1
ที่ดินเปล่า ติดถนนซอยเข้าออกได้ 2
ทาง คือ เส้นอยุธยา-บางปะอิน เข้าซอย
ประมาณ 800 เมตร หรื อทางถนน 345
ซอยวัดลําโพ ปทุมธานี
2. ข้ อมูลที่ 2
ที่ดินเปล่า ถนน 345 แยกบางคูวดั
ปทุมธานี

80 ไร่

ราคาขาย
(บาท/ตารางวา)
11,250 - 12,500
หรื อ 4.5 -5.0 ล้านบาทต่อไร่

41 ไร่

11,250

ราคาเฉลีย่

หมายเหตุ
จากการโทรศัพท์สอบถาม
ตัวแทนซื้อขายที่ดิน 2 ราย

ที่มา :
http://www.teedin108.com/
land/view/910267/
(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2559)

11,562.50

สรุปเปรียบเทียบราคาตลาดกับมูลค่ าตามบัญชีของทีด่ นิ รอการพัฒนาของบริษัท
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ที่ดินรอการพัฒนา ตั้งอยูท่ ี่
ตําบลลําโพ อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ราคาตลาด1/
138.18

มูลค่ าตามบัญชี
77.41

ส่ วนเพิม่ จากมูลค่ าตามบัญชี
60.77

หมายเหตุ : 1/ราคาตลาดของที่ดินที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน

ทั้งนี้ จากข้อจํากัดของการหาราคาตลาดของที่ดินรอการพัฒนาที่ได้จ ากการศึ กษาและรวบรวมของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระครั้งนี้ ไม่สามารถใช้อา้ งอิงเป็ นราคาตลาดเพือ่ วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได้ นอกจากเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อ
แสดงความน่ าจะเป็ นของช่ วงราคาตลาดของที่ดิ นรอการพัฒนาของบริ ษทั ในการประเมิ นราคาหุ ้น ของบริ ษทั ตามวิธี
ปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชีในครั้งนี้เท่านั้น ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่มีการนําข้อมูล
ราคาตลาดของที่ดินรอการพัฒนาที่ได้จากการสํารวจและรวบรวมของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่อา้ งถึงในรายงานฉบับนี้
ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
สําหรับสิ นทรัพย์อ่ืนที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มี จ ํ านวน 2,635.24 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 53.56 ของสิ น ทรั พ ย์ รวมของบริ ษทั และบริ ษ ั ทย่อ ย โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ซึ่ งแสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิด
ลดจํานวนที่ตอ้ งจ่ายชําระเพือ่ ให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดตามท้องตลาด และแสดงราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
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สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ ไป และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจาํ นวน 401.63 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.16 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบัญชีลูกหนี้ การค้า เป็ นภาระที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
กับบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
แล้ว
หนี้สินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน ตัว๋ แลกเงิน และหุ ้นกู้ ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจาํ นวนรวม 550.00 ล้านบาท 1,355.00 ล้าน
บาท 198.64 ล้านบาท และ 200.00 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 57.66 ของหนี้ สินรวม และหนี้ สินภายใต้สัญญา
อนุญาตให้ดาํ เนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั จํานวน 1,094.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.40 ของหนี้สินรวม ซึ่งเป็ นภาระ
ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีต่อบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกมูลค่าตามที่เป็ นจริ ง
แล้ว ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ปรับปรุ งมูลค่าหนี้สินดังกล่าว
ในการประเมินราคาหุ ้นด้วยวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้นาํ รายการปรับปรุ งต่าง ๆ
ข้างต้น มาบวกเพิ่ม/(หัก)ในมูลค่าหุน้ ตามบัญชี ที่ได้จากงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดย
คํานวณการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดงั นี้

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายการปรับปรุ ง
บวก ส่วนเพิ่มจากการปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด (ล้านหุน้ )
ราคาต่ อหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่ าตามบัญชี (บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
925.67
20.79
946.46
220.00
4.30

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติมของราคาตลาดที่ดินและที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั โดยที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อแสดงความน่าจะเป็ นของช่วงราคาตลาดของที่ดินของบริ ษทั เพือ่ ประกอบการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการประเมินราคาหุน้ ของบริ ษทั ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี สามารถนํามาคํานวณราคาหุ ้นตามวิธี
ปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชีได้ดงั นี้
จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
925.67
รายการปรับปรุ ง
บวก ส่วนเพิ่มจากการปรับปรุ งมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
20.79
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั
271.07
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั สถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย
5.82
หัก ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั
60.77

150
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จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
1,284.12
220.00
5.84

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด (ล้านหุน้ )
ราคาต่ อหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่ าตามบัญชี (บาท)

การประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีน้ ีจะสะท้อนทรัพย์สินสุทธิที่เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธีมูลค่าหุ ้นตามบัญชี อย่างไรก็ตาม
วิธีน้ ี ไม่ได้คาํ นึ งถึ งผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต
จากการประเมินราคาหุน้ ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ ้นตามบัญชี จะได้ราคาประเมินหุ ้นของบริ ษทั เท่ากับ 4.30 - 5.84
บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อที่หุ้นละ 4.25 บาท เท่ากับ 0.05 - 1.59 บาทต่อหุ ้น หรื อสู ง
กว่าร้อยละ 1.18 - 37.41 ของราคาเสนอขายดังกล่าว
ค) วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
การประเมินราคาหุน้ ตามวิธีน้ ี เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV)
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มบริ การ หมวดย่อยสื่ อและสิ่ งพิมพ์ที่ประกอบธุรกิ จใกล้เคียงกับบริ ษทั
ย้อนหลังในช่วงเวลาต่างๆนับจากวันที่ 23 พฤศจิ กายน 2559 ซึ่ งเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (ซึ่งหมายถึงผูซ้ ้ือ)
บริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้อา้ งอิง มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อ
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามอินเตอร์มลั ติมีเดีย จํากัด (มหาชน)
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AMARIN
BEC
EPCO
GRAMMY
MATI
MCOT
MONO
NBC
NINE
NMG
POST
RS
SE-ED
SMM
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รายชื่ อ
15. บริ ษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
16. บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อย่ อหลักทรัพย์
SPORT
WORK

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงิ นที่สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียนที่ใช้ อ้างอิ ง และบริ ษัท (AMARIN) สําหรั บปี สิ ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปี 2558
BEC
EPCO GRAMMY MATI
MCOT
MONO
NBC
(หน่ วย : ล้ านบาท) AMARIN
รายได้รวม
2,003.86 16,017.91
889.99
9,370.36 1,076.48
3,839.61 1,925.14
846.15
กําไรสุทธิ
(417.15)
3,032.21
247.32
(1,135.23) (103.34)
43.67
(486.57)
(20.56)
สิ นทรัพย์รวม
5,100.13 14,957.57 2,578.54
7,589.62 1,835.62 11,641.72 5,277.74
2,439.77
หนี้สินรวม
3,705.53
6,769.49 1,197.56
5,555.94
402.14
4,260.22 2,854.17
1,123.27
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 1,394.60 8,188.08 1,380.98 2,033.67 1,433.47 7,381.50 2,423.56 1,316.50
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

NINE

NMG

POST

RS

227.62

3,165.36

2,211.59

(18.53)

26.96

659.40
172.37
487.03

ปี 2558

SE-ED

SMM

SPORT

WORK

3,779.51

4,544.28

514.03

2,053.71

2,468.51

(241.30)

132.11

76.51

(36.80)

(34.71)

164.43

8,237.22

3,074.58

4,843.93

2,588.84

1,122.43

2,141.62

5,613.88

3,882.87
4,354.35

2,089.62
984.96

3,116.77
1,727.16

1,595.20
993.64

659.96
462.47

1,569.97
571.65

2,786.32
2,827.56

ที่มา : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้ อ้างอิง และบริ ษัท (AMARIN) สําหรั บงวด 9 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
BEC
EPCO GRAMMY MATI
MCOT
MONO
NBC
(หน่ วย : ล้ านบาท) AMARIN
รายได้รวม
1,249.09 10,492.80
706.66
5,627.93
722.20
2,210.16 1,706.38
403.63
กําไรสุทธิ
(468.93)
245.43
208.78
(266.93)
(86.70)
(476.99)
(56.99)
(174.39)
สิ นทรัพย์รวม
4,920.62 14,793.05 6,588.05
7,681.18 1,770.86 10,643.69 5,586.09
1,990.56
หนี้สินรวม
3,994.96
7,602.88 4,431.19
5,916.32
427.21
3,785.48 3,026.73
909.72
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 925.67
7,190.17 2,156.86
1,764.86 1,343.65
6,858.20 2,559.36
1,080.84
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
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งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
NINE

NMG

POST

RS

SE-ED

SMM

SPORT

WORK

132.43
(177.30)

1,686.05
(720.61)

1,402.44
(154.69)

2,693.42
(39.00)

3,223.95
26.42

333.55
(79.00)

847.70
(208.00)

2,175.10
279.20
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
NINE

NMG

POST

RS

SE-ED

SMM

SPORT

WORK

433.07

7,556.69

2,745.57

4,426.57

2,543.11

1,103.11

1,848.40

5,546.67

4,045.78
3,510.91

1,907.57
838.00

3,303.81
1,122.76

1,572.56
970.55

720.10
383.01

1,484.75
363.65

2,512.17
3,034.50

129.39
303.68
ที่มา : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

การประเมินราคาหุน้ ตามวิธีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) เป็ นการประเมิน
โดยพิจารณามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 4.21 บาทต่อหุน้ คูณกับค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนราคา
ต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มบริ การ หมวดย่อยสื่ อและสิ่ งพิมพ์ที่ประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกับบริ ษทั ย้อนหลังในช่วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ง
เป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2560 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
ค่ าเฉลี่ย P/BV ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ใช้ อ้างอิง
ช่ วงเวลา
AMARIN
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
1.62
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
1.53
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 9 เดือน
1.45
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน
1.42

EPCO
2.62
2.60
2.66
2.76

GRAMMY
4.23
4.14
3.94
3.49

MATI
0.77
0.73
0.74
0.75

MCOT
1.25
1.15
1.06
0.99

MONO
3.65
3.90
3.59
3.30

NBC
0.88
0.88
0.92
0.94

ช่ วงเวลา
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 9 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน

NMG
1.32
1.30
1.35
1.37

PORT
2.68
2.86
3.08
4.18

SE-ED
1.86
1.89
1.92
1.98

SMM
1.07
1.03
1.01
0.97

SPORT
1.30
1.44
1.45
1.43

ค่ าเฉลี่ย
1.87
1.88
1.85
1.88

NINE
1.01
0.95
0.92
0.90

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเฉลี่ย P/BV ของ BEC, RS และ WORK
ที่มา : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

ทั้งนี้ ในการคํานวณค่าเฉลี่ย P/BV ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ได้รวมค่าเฉลี่ย P/BV ของ BEC, RS และ WORK
เนื่ องจากมีค่าที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้อา้ งอิงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.65 - 6.90 เท่า
6.36 - 6.84 เท่า และ 5.36 - 5.67 เท่า ตามลําดับ
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สรุ ปการประเมินราคาหุ้นของบริ ษทั ตามวิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี
ช่ วงเวลา
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 9 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน

ค่ าเฉลี่ย P/BV ของบริษัท
จดทะเบียนทีใ่ ช้ อ้างอิง
1.87
1.88
1.85
1.88

ราคาหุ้นของบริษัท
(บาทต่ อหุ้น)
7.87
7.91
7.79
7.91

การประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีน้ ีอา้ งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ซึ่งสะท้อนผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริ ษทั ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คาํ นึงถึงแนวโน้มผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต
จากการประเมินตามวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ได้ราคาประเมินหุ น้ ของบริ ษทั เท่ากับ 7.79 - 7.91 บาท
ต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อที่หุ้นละ 4.25 บาท เท่ากับ 3.54 - 3.66 บาทต่อหุ ้น หรื อสู งกว่า
ร้อยละ 83.29 - 86.21 ของราคาเสนอขายดังกล่าว
ง) วิธีมูลค่ าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
การประเมินราคาหุน้ ตามวิธีน้ ี ประเมินจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (มูลค่าการซื้ อขายรวม / ปริ มาณการซื้ อ
ขายรวม) ของหุน้ ของบริ ษทั ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยที่ปรึ กษาทางการเงิ นได้พิจารณา
ราคาตลาดย้อนหลังในแต่ละช่วงของระยะเวลา 1 ปี นับจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (ผูซ้ ้ือ) สรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ปการประเมินราคาหุ้นของบริ ษทั ตามวิธีมลู ค่ าหุ้นตามราคาตลาด
ช่ วงเวลา
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 9 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน

การซื้อขายเฉลีย่ ต่ อวัน
ปริมาณหุ้น
มูลค่ า
(หุ้น)
(บาท)
29,851
223,951
30,179
231,810
26,314
203,093
24,708
195,420

ราคาตลาดถัวเฉลีย่
ถ่ วงนํา้ หนัก
(บาทต่ อหุ้น)
7.50
7.68
7.72
7.91

ที่มา : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระไม่ได้พิจารณาราคาตลาดล่าสุ ด ภายหลังที่มีการแจ้งมติคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผูซ้ ้ื อเพื่อประกอบในการประเมินราคาหุ ้นตามวิธีน้ ี
เนื่ องจากในช่วงดังกล่าวราคาหุ ้นของบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบจากข่าวการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ในครั้งนี้
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กราฟแสดงราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก และปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทย้ อนหลัง 1 ปี
(24 พฤศจิกายน 2558 - 23 พฤศจิกายน 2559)
หุ้ น

บาท/หุ้น

10.00

500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนัก (บาทต่อหุ้น)

จํานวนหุ้ น (หุ้ น)

เมื่อพิจารณาปริ มาณหุน้ ของบริ ษทั ที่มีการซื้ อขายในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่ ง
อยูร่ ะหว่าง 24,708 หุน้ - 30,179 หุ ้นต่อวัน หรื อประมาณร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
โดยมี ปริ มาณซื้ อขายรวมในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดื อน เท่ ากับ 6,028,639 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.74 ของจํานวนหุ ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ตารางเปรี ย บเที ย บอั ต ราการหมุน เวี ย นของปริ มาณการซื ้ อ ขายต่ อ วั น ของหุ้ นของบริ ษั ท (AMARIN) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง และ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (SET)
ช่ วงเวลา
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 9 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราการหมุนเวียนของปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่ อวัน (ร้ อยละ)
หมวด
AMARIN
กลุ่มบริการ
SET
สื่ อและสิ่งพิมพ์
0.01
0.45
0.53
0.53
0.01
0.48
0.59
0.53
0.01
0.42
0.52
0.51
0.01
0.36
0.49
0.48

ที่มา : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของปริ มาณการซื้ อขายหุ น้ เฉลี่ยต่อวันในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน พบว่าสภาพคล่องในการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ค่อนข้างตํ่ากว่าอุตสาหกรรมอย่างมีนยั สําคัญ คือ อัตรา
การหมุ น เวี ย นของปริ ม าณการซื้ อ ขายเฉลี่ ย หุ ้ น ของบริ ษ ัท ในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ในรอบ 12 เดื อ นย้อ นนับ จากวัน ที ่ 23
พฤศจิกายน 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 0.01 มีค่าตํ่ากว่ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนของปริ มาณการซื้ อขายเฉลี่ย
ต่อวันของหุ ้นในหมวดสื่ อและสิ่ งพิมพ์ (MEDIA Sector) ที่ร้อยละ 0.36 - 0.48 กลุ่มบริ การ (SERVICE Sector) ที่ร้อยละ
0.49 - 0.59 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ร้อยละ 0.48 - 0.53
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ตารางเปรี ยบเที ยบอั ตราการหมุนเวียนของมูลค่ า การซื ้อขายเฉลี่ยต่ อวันของหุ้ นของบริ ษั ท (AMARIN) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง และตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (SET)
ช่ วงเวลา
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 9 เดือน
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราการหมุนเวียนของมูลค่ าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวัน (ร้ อยละ) 1/
หมวด
AMARIN
กลุ่มบริการ
SET
สื่ อและสิ่งพิมพ์
0.01
0.30
0.33
0.40
0.01
0.31
0.34
0.39
0.01
0.28
0.32
0.38
0.01
0.26
0.30
0.37

หมายเหตุ : 1/ อัตราการหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน คํานวณโดยนํามูลค่าการซื้อขายหุ ้นเฉลี่ยต่อวันหาร
ด้วยมูลค่าตลาดเฉลี่ยต่อวัน
ที่มา : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหุ ้นของบริ ษทั ในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 0.01 ตํ่ากว่ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรา
การหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหุน้ ในหมวดสื่ อและสิ่ งพิมพ์ (MEDIA Sector) ที่ร้อยละ 0.26 - 0.31 กลุ่ม
บริ การ (SERVICE Sector) ที่ร้อยละ 0.30 - 0.34 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ที่ร้อยละ 0.37 - 0.40 ดังนั้น
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องหรื อปริ มาณหุน้ และมูลค่าหุน้ ที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของหุน้ ของบริ ษทั แล้ว การ
ประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั โดยอ้างจากราคาตลาดของหุ ้นดังกล่าวอาจไม่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหุ ้นได้
เท่าที่ควร
จากการประเมินตามวิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด จะได้ราคาประเมินหุ ้นของบริ ษทั เท่ากับ 7.50 - 7.91 บาทต่อหุ ้น
ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูซ้ ้ื อที่หุ้นละ 4.25 บาท เท่ากับ 3.25 - 3.66 บาทต่อหุ ้น หรื อสู งกว่าร้อยละ
76.47 - 86.21 ของราคาเสนอขายดังกล่าว
จ) วิธีมูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินราคาหุน้ ตามวิธีน้ ี คาํ นึ งถึงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต โดยการ
คํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนิ นงานที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการจัดทําประมาณการทาง
การเงิน โดยตั้งอยูบ่ นสมมติฐานว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังคงดําเนินกิจการต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ้น รวมทั้งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการดําเนิ น
ธุรกิ จภายใต้การบริ หารของที มงานชุดปั จจุบนั โดยไม่รวมถึงประโยชน์ท่ี คาดว่าบริ ษทั จะได้รับจากการเข้ามาถือหุ ้นของ
บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้จดั ทําประมาณการทางการเงินขึ้น เพื่อประเมินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ตามวิธีน้ ี จากการ
รวมมูลค่าแต่ละธุรกิจ (Sum of the parts) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จากนั้นนําผลรวมของมูลค่ากิจการในแต่ละธุรกิจมา
คํานวณหาราคาหุ ้น โดยประมาณการทางการเงินในแต่ละธุรกิจอ้างอิงข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รับจากบริ ษทั รวมทั้งจาก
การศึกษาข้อมูลหรื ออัตราส่ วนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริ งในอดีต ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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ทั้งนี้ สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินถูกกําหนดขึ้นภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
หากภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั รวมทั้งสถานการณ์ของบริ ษทั มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากสมมติฐานที่กาํ หนดขึ้น ราคาหุ ้นของบริ ษทั ที่ประเมินได้ตามวิธีน้ ี จะเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยเช่นกัน
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยวิธีรวมมูลค่าแต่ละธุรกิจ (Sum of the parts)
ประกอบด้วย ธุรกิจสื่ อและสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งดําเนิ นงานโดยบริ ษทั และธุรกิจทีวีดิจิทลั ซึ่ งดําเนิ นงานโดยบริ ษทั อมริ นทร์ เทเล
วิชนั่ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) จากนั้นจึงนํามูลค่าของสองธุรกิจมารวมกัน สําหรับเงินลงทุนระยะยาวในบริ ษัทอื่น 2 บริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด (ABOOK) ซึ่งประกอบธุรกิจจําหน่ายหนังสื อ และบริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด (WPS) ซึ่งประกอบธุรกิจระบบมัลติมีเดียและบริ การงานพิมพ์ บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ เพียงร้อยละ 19 และร้อยละ
0.5 ตามลําดับ และ เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม ได้แก่ บริ ษทั คาโดคาวะ อมริ นทร์ จํากัด (KADOKAWA) ซึ่ งประกอบธุรกิ จ
ผลิตและจําหน่ ายหนังสื อการ์ ตูน (สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 46) เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ ยังไม่มีผลการดําเนิ นงาน และ
แผนงานที่ชดั เจนเพียงพอสําหรับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตได้ ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงนํามูลค่า
ตามบัญชีท่ีปรับปรุ งแล้วของเงินลงทุนระยะยาว และตามบัญชี (ราคาที่เข้าลงทุน) ของมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่จดั ตั้ง
ใหม่ รวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งในมูลค่ากิจการของบริ ษทั ที่ประเมินได้ตามหลักการข้างต้น
รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้ มีดงั นี้
การประเมินมูลค่ าธุรกิจส่ วนที่ 1 ธุรกิจสื่ อและสิ่งพิมพ์ ดําเนินงานโดยบริ ษทั
1. รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การของ AMARIN แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ (1) รายได้จากธุ รกิ จผลิตและจําหน่ าย
สิ่ งพิม พ์ เช่น รายได้จากการขายนิ ตยสารและหนังสื อเล่ม รวมถึงรายได้จากการรับจ้างพิมพ์งานทัว่ ไป (2) รายได้จากธุรกิจ
อื่นที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ได้แก่ รายได้จากการรับจัดอีเว้นต์และงานแฟร์ เช่น Amarin Baby & Kids Fair, Health, Cuisine &
Beauty Festival, Good Life Fair, บ้านและสวนแฟร์ เป็ นต้น และรายได้จากการรับจ้างและให้บริ การอื่นๆ เช่น บริ การ
ออกแบบและผลิตเว็บไซต์ e-magazine และ e-book เป็ นต้น
ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริ การที่เกิดขึ้นจริ งของ AMARIN ปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
และประมาณการปี 2559 - 2564 เป็ นดังนี้
เกิดขึน้ จริง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายและบริการ
- ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
- ธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขายและบริการรวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2556

2557

2558

1,717.15
n.a.
347.33
n.a.
2,064.47
(3.81)

1,570.76
(8.52)
310.75
(10.53)
1,881.51
(8.86)

1,547.58
(1.48)
319.18
2.72
1,866.77
(0.78)

ม.ค. - ก.ย.
2559

ต.ค. - ธ.ค.
2559

951.59
(15.50)
121.66
3.61
1,073.25
(13.69)

471.62
11.90
207.61
2.90
679.23
8.99

ประมาณการ
2559

2560

2561

2562

2563

2564

1,423.21
(8.04)
329.27
3.16
1,752.48
(6.12)

1,399.04
(1.70)
378.66
15.00
1,777.70
1.44

1,417.83
1.34
397.59
5.00
1,815.42
2.12

1,437.00
1.35
417.47
5.00
1,854.48
2.15

1,456.56
1.36
438.35
5.00
1,894.90
2.18

1,476.50
1.37
460.26
5.00
1,936.77
2.21

ปี 2557 และ 2558 AMARIN มีรายได้จากการขายและบริ การรวมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 8.86
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และร้ อ ยละ 0.78 ตามลํา ดั บ สาเหตุ หลัก มาจากการลดลงของรายได้จ ากธุ รกิ จ ผลิ ตและจํา หน่ ายสิ่ ง พิม พ์ เนื่ องมาจาก
พฤติ ก รรมของผู ้ อ่า นหนัง สื อ และนิ ต ยสารที ่มี แ นวโน้ม เปลี ่ย นแปลงไปบริ โ ภคข่ า วสารผ่ า นทางสื ่ อ ออนไลน์ จ าก
โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์ เน็ตมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้ AMARIN ได้รับผลกระทบจากจํานวนยอดขายหนังสื อและนิ ตยสาร
ลดลง
สําหรับปี 2559 ประมาณการรายได้จากการขายและบริ การรวมของ AMARIN มีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ
6.12 เมื่อเที ยบกับปี 2558 อ้างอิงอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริ การแต่ละประเภทที่เกิ ดขึ้นจริ งในงวด 9
เดือนของปี 2559 ดังนี้
1) ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายสิ่ งพิ มพ์ : ประมาณการรายได้จากการขายและบริ การเฉลี่ยในปี 2559 ลดลงร้อยละ
8.04 อ้างอิงอัตราการเติ บโตของรายได้จากการขายและบริ การของธุ รกิ จ ผลิ ตและจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์แต่ละ
ประเภทที่เกิดขึ้นจริ งเฉลี่ยในปี 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 โดยสาเหตุหลักที่รายได้จากการขายและ
บริ การลดลงมาจากภาพรวมอุตสาหกรรมสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ภาพรวมของเม็ดเงิ นโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ลดลง
ต่อเนื่อง ยอดขายหนังสื อและนิ ตยสารลดลงจากการที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีแนวโน้มใช้สื่อในรู ปแบบสื่ อ
ดิจิทลั มากขึ้น รวมถึงธุ รกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์โดยรวมได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จที่ชะลอตัว โดยปั จจุบนั
AMARIN มีนิตยสารออกจําหน่ายจํานวน 11 หัว (ปี 2558 AMARIN มีนิตยสารออกจําหน่ายจํานวน 13 หัว)
2) ธุรกิจอื่นที่ไม่ ใช่ สิ่งพิมพ์ : ประมาณการรายได้จากการขายและบริ การในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 อ้างอิง
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริ การของธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ท่ีเกิดขึ้นจริ งเฉลี่ยในปี 2558
และงวด 9 เดื อนของปี 2559 โดยรายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้ นมาจากการจัดงานแฟร์ ของเครื อ
อมริ นทร์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ที่ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากทั้งกลุ่มผูอ้ ่านนิ ตยสารและประชาชน
ทัว่ ไป
ประมาณการรายได้จากการขายและบริ การปี 2560 - 2564
1) ธุรกิ จผลิตและจําหน่ ายสิ่ งพิ มพ์ : ประมาณการรายได้จากการขายและบริ การของธุ รกิ จผลิตและจําหน่ าย
สิ่ งพิมพ์เฉลี่ยในปี 2560 มีอตั ราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 1.70 และตั้งแต่ปี 2561 - 2564 มีอตั ราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 1.34 ถึงร้อยละ 1.37 ต่อปี โดยในส่ วนของรายได้จากการขายนิ ตยสารในปี
2560 มีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 5 ต่อปี หลังจากนั้นในปี 2561 เป็ นต้นไป มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้อย
ละ 0 ต่อปี โดยคาดการณ์วา่ ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตและจําหน่ายนิ ตยสารจะถดถอยจนถึงจุดตํ่าสุ ด
ในปี 2560 นอกจากนี้ ในส่ วนของรายได้จากการขายหนังสื อเล่มและรับจ้างพิมพ์งานทัว่ ไป ประมาณการ
รายได้จากการขายและบริ การในปี 2560 มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 0 หลังจากนั้นในปี 2561 เป็ นต้นไป
มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี โดยคาดการณ์วา่ AMARIN จะสามารถเพิ่มรายได้
จากการขายหนังสื อเล่มและรั บจ้างพิมพ์งานทัว่ ไปให้ขยายตัวได้ จากการปรั บกลยุทธ์การตลาดธุ รกิ จสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ใ ห้ ค รบวงจรโดยสื ่อ สารการตลาดผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ม ากขึ้ น เช่ น สื ่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย
แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ เป็ นต้น และคาดว่าช่องทางของสื่ อเดิม เช่น นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ในเครื ออมริ นทร์
ยังคงได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผูอ้ ่านที่นิยมบริ โภคข่าวสารในรู ปแบบนิ ตยสารและหนังสื อเล่มต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง
2) ธุรกิจอื่ นที่ ไม่ ใช่ สิ่งพิ มพ์ : ประมาณการรายได้จากการขายและบริ การในปี 2560 มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2559 และตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นไป มีอตั ราการเติบโตคงที่เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี จาก
แผนงานของผูบ้ ริ หารที่ขยายการจัดงานแฟร์ ของเครื ออมริ นทร์ ซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคด้วยการขยาย
จํานวนงานแฟร์ เพิ่มขึ้นจากเดิ มที่มีเฉพาะในกรุ งเทพฯ ไปยังต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ เช่ น
อุดรธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต เป็ นต้น ตลอดจนขยายพื้นที่จดั งานในกรุ งเทพฯ และขยายจํานวนวันจัด
งานในกรุ งเทพฯ ส่งผลให้ AMARIN มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่จดั งานมากขึ้น
2. รายได้ อื่น
รายได้อื่นที่เกิดขึ้นจริ งปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี 2559 - 2564 เป็ นดังนี้
เกิดขึน้ จริง
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้อ่ืน

2556
26.04

2557
34.65

ประมาณการ

ม.ค. - ก.ย. ต.ค. - ธ.ค.
2558
2559
2559
56.11
42.30
9.04

2559
51.34

2560
52.08

2561
53.18

2562
54.33

2563
55.51

2564
56.74

รายได้อ่ื นของ AMARIN เช่ น รายได้จากดอกเบี้ ยรับ ค่าเช่ าพื้นที่สํานักงาน รายได้ค่าที่ปรึ กษาด้านงานบัญชี
การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง งานขายสิ นค้าและขายโฆษณา งานตัวแทนในการเก็บเงินแทนบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น โดยในปี 2559 2564 ประมาณการรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 2.93 ของรายได้จากการขายและบริ การ อ้างอิงสัดส่ วนรายได้อื่นต่อรายได้จาก
การขายและบริ การเฉลี่ยในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
3. ต้ นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การที่เกิดขึ้นจริ งปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี 2559 2564 เป็ นดังนี้
เกิดขึน้ จริง
(หน่ วย : ล้านบาท)
ต้ นทุนขายและบริการ

2556

2557

2558

ประมาณการ
ม.ค. - ก.ย. ต.ค. - ธ.ค.
2559
2559

2559

2560

2561

2562

2563

2564

- ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์
สัดส่ วนต้ นทุนต่ อรายได้ จากของ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ (%)

1,129.36 1,092.66 1,132.46
65.77% 69.56% 73.18%

699.33
73.49%

354.77 1,054.10 1,038.19 1,052.90 1,067.91 1,083.22 1,098.84
75.22% 74.07% 74.21% 74.26% 74.32% 74.37% 74.42%

- ธุรกิจที่ไม่ ใช่ สิ่งพิมพ์
สัดส่ วนต้ นทุนต่ อรายได้ ของธุรกิจ
ที่ไม่ ใช่ สิง่ พิมพ์ (%)

281.92
81.17%

150.74
47.23%

82.19
67.56%

82.45
39.71%

ต้ นทุนขายและบริการรวม
สัดส่ วนต้ นทุนขายต่ อรายได้ จาก
การขายและบริ การรวม (%)
อัตรากําไรขั้นต้ น (%)

1,411.28 1,278.44 1,283.20
68.36% 67.95% 68.74%

781.52
72.82%

437.22 1,218.74 1,246.45 1,271.58 1,297.52 1,324.31 1,351.98
64.37% 69.54% 70.12% 70.04% 69.97% 69.89% 69.81%

31.64%

27.18%

35.63%

185.78
59.78%

32.05%

31.26%

164.63 208.26 218.68 229.61 241.09 253.14
50.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00%

30.46% 29.88% 29.96% 30.03% 30.11% 30.19%

ต้นทุนขายและบริ การส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนการผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ เงินเดือนและสวัสดิการฝ่ ายผลิต โดย
ในส่ วนของ ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายสิ่งพิมพ์ ประมาณการสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายและบริ การของธุรกิ จ
ผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ในปี 2559 - 2564 ระหว่างร้อยละ 74.07 ถึงร้อยละ 74.42 อ้างอิงสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก
การขายและบริ การเฉลี่ยแต่ละประเภทในงวด 9 เดื อนแรกของปี 2559 ซึ่ งสะท้อนต้นทุนขายและบริ การ ณ ปั จจุบนั ของ
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AMARIN
ในส่ วนของ ธุรกิจที่ไม่ ใช่ สิ่งพิมพ์ ประมาณการสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายและบริ การของธุ รกิจที่
ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 50 และตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นไปเท่ากับร้อยละ 55 ทั้งนี้ จากแผนงานของผูบ้ ริ หารที่
เน้นการจัดกิจกรรมสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ ไปยังหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดมากขึ้นตั้งแต่ปี 2560
เป็ นต้นไป ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลทําให้สดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายและบริ การของ
ธุรกิจที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2558 - 2559
4. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เกิดขึ้นจริ งปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี
2559 - 2564 เป็ นดังนี้
เกิดขึน้ จริง

(หน่ วย : ล้านบาท)
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการขายต่ อรายได้
จากการขายและบริ การ (%)
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารต่ อ
รายได้ รวม (%)
รวมค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารต่ อรายได้ รวม (%)

2556
51.87
2.51%

2557
40.86
2.17%

ประมาณการ

ม.ค. - ก.ย. ต.ค. - ธ.ค.
2558
2559
2559
40.19
28.40
12.32
2.15%
2.65%
1.81%

2559
40.72
2.32%

2560
41.31
2.32%

2561
42.18
2.32%

2562
43.09
2.32%

2563
44.03
2.32%

267.90 276.09 294.19
12.81% 14.41% 15.30%

213.19
19.11%

90.14 303.33 313.41 318.93 326.95 335.80 333.09
13.10% 16.82% 17.13% 17.07% 17.13% 17.22% 16.71%

319.76 316.95 334.38
15.30% 16.54% 17.39%

241.59
21.66%

102.46 344.05 354.71 361.12 370.04 379.83 378.10
14.89% 19.07% 19.39% 19.33% 19.39% 19.47% 18.97%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ เงินเดือนพนักงานขาย ค่าคอมมิชชัน่ ค่าใช้จ่ายในการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็ น
ต้น ประมาณการโดยอ้างอิงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริ การเฉลี่ยในปี 2557 - 2558 และงวด 9
เดือนแรกของปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.32 ของรายได้จากการขายและบริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้วย

160

2564
45.00
2.32%

•

เงินเดือนพนักงานและผู้บริ หาร : ประมาณการให้มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ตามอัตราการขึ้น
เงินเดือนของ AMARIN

•

ค่ าสาธารณู ปโภค : ประมาณการให้มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 2 ต่อปี อ้างอิงตามดัชนี เงิ นเฟ้ อ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (CPI) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2550 - 2559)

•

ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ : ได้แก่ ค่าเช่าเวลาโฆษณา ค่าเช่าจ่ายกับบริ ษทั และกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ประมาณ
การให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉลี่ยในปี 2557 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เท่ากับร้อยละ 5.62

•

ค่ าเสื่ อมราคา ประมาณการค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของทรัพย์สินตามอายุ
การใช้งานของทรัพย์สินในระยะเวลา 5 - 20 ปี
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5. ภาษีเงินได้
ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
6. เงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยประมาณ
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยประมาณ

87
84
70

วัน
วัน
วัน

ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลีย่ ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ย ใกล้เคียงกับข้อมูล
เฉลี่ยในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ของ AMARIN
7. ค่ าใช้ จ่ายลงทุน
ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในปี 2559 เท่ากับ 28.81 ล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนหลักๆ ในเครื่ องพิมพ์ใหม่ และ
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 23.57 ล้านบาท และ 5.24 ล้านบาท ตามลําดับ และประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในปี
2560 - 2564 เฉลี่ยปี ละ 40 ล้านบาท เพื่อลงทุน ซ่อมบํารุ ง ตลอดจนจัดหาเครื่ องพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใหม่โดย
เป็ นการซ่อมบํารุ งหรื อทดแทนสิ นทรัพย์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายลงทุน*

2559
28.81

2560
40.00

ประมาณการ
2561
2562
2563
40.00
40.00
40.00

2564
40.00

หมายเหตุ : * ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในปี 2559 เท่ากับ 28.81 ล้านบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
AMARIN มีค่าใช้จ่ายลงทุนแล้วทั้งสิ้ น จํานวน 28.81 ล้านบาท และประมาณการให้ AMARIN ไม่มี
ค่าใช้จ่ายลงทุนเพิ่มสําหรับงวด 3 เดือนหลังของปี 2559

8. มูลค่ าสุ ดท้ าย (Terminal Value)
อัตราการขยายตัวของกระแสเงิ นสด ตั้งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป กําหนดให้เท่ ากับร้ อยละ 0 ตามหลักความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis)
9. อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าบริ ษทั จะสามารถทําได้ในอนาคตเท่ากับ
ร้อยละ 8.52 อ้างอิงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
สูตรการคํานวณ WACC มีดงั นี้
WACC
Ke
Kd
T
E

= Ke*(E/V) + Kd*(1-T)*(D/V)
= อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 9.57 ต่อปี
= อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมเฉลี่ยร้ อยละ 4.28 ต่อปี อ้างอิ งอัตราดอกเบี้ ยเฉลี่ ย ณ วันที่ 30
กันยายน 2559)
= ภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 20
= ส่วนของผูถ้ ือหุน้
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D
V
E/V
D/V

=
=
=
=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
D+E
สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 82.97)
สัดส่ วนเงิ นทุนจากหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ
17.03)

สูตรการคํานวณ Ke มีดงั นี้
Ke
โดยที่

4

162

=

Rf + β(Rm – Rf)

Risk Free Rate (Rf) อ้า งอิ ง จากอัต ราผลตอบแทนเฉลี ่ย ของการเสนอซื้ อ (Bid Yield) ของ
พันธบัตรรั ฐบาลที่มีอ ายุค งเหลื อ 30 ปี ณ วันที่ 18 พฤศจิ กายน 2559 ซึ่ ง
เป็ นช่วงเวลาที่ท่ีปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ากิจการของ AMARIN
ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.158 (ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th)
Beta (β)

ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของของตลาดหลักทรัพย์เปรี ยบเทียบกับ
ราคาปิ ดของบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้อา้ งอิง (Levered Beta) 4 ย้อนหลัง 3 ปี
(ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) แล้วปรับด้วยอัตราส่ วน
หนี้สินต่อทุน และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ 20) ของแต่ละบริ ษทั จด
ทะเบียนดังกล่าว เพื่อคํานวณหา Unlevered Beta ได้เท่ากับ 0.482 และปรับ
ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ AMARIN ซึ่งได้ค่า Beta เท่ากับ 0.560

Rm

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลังประมาณ
30 ปี ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่สะท้อนภาวะการลงทุ นในช่ วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่า
การใช้ขอ้ มูลในระยะสั้น (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่ปี 2530 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559) ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 14.60

บริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้อา้ งอิงที่นาํ มาคํานวณเพื่อหาค่า Unlevered Beta ได้แก่บริ ษทั จดทะเบียนในหมวดสื่ อและสิ่ งพิมพ์ จํานวน 8
บริ ษทั ประกอบด้วย EPCO, MATI, NINE, NMG, POST, SE-ED, SMM และ SPORT ที่มีค่า Unlevered Beta อยู่ในช่วงประมาณ
0.01 - 0.95
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ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้ อ้างอิง (Levered Beta) สําหรั บการคํานวณค่ า Beta
ของ AMARIN (ธุรกิจสื่ อและสิ่ งพิมพ์ )
AMARIN
Levered Beta (ย้อนหลัง 3 ปี )
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (เท่า)
Unlevered Beta (ย้อนหลัง 3 ปี )
ค่าเฉลีย่ Unlevered Beta (เท่ า)
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (เท่า)1/
ค่า Beta ของ AMARIN (เท่ า)2/

EPCO
1.068
1.98

MATI
0.547
-

NINE
0.954
-

NMG
0.887
0.38

POST
0.022
1.50

SE-ED
0.460
0.51

SMM
1.163
0.95

SPORT
0.810
2.66

0.414

0.547

0.954

0.682

0.010

0.328

0.660

0.259

0.482
0.203
0.560

ที่มา :

ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และข้อมูลทางการเงินสําหรั บงวด 9 เดือนของปี 2559 จาก
www.setsmart.com

หมายเหตุ :

1/

ข้ อมูลงบการเงินเฉพาะกิ จการของ AMARIN ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ ากับ 498.64 ล้ านบาท และ
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ ากับ 2,457.35 ล้ านบาท

2/

สู ตรการคํานวณค่ า Beta ของ AMARIN = ค่ าเฉลี่ย Unlevered Beta * [1 + (1-อัตราภาษีเงิ นได้ นิติบุคคล 20%) * (อัตราส่ วน
หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้ ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ นรวมตามงบการเงินเฉพาะกิ จการของ AMARIN)]

ตารางสรุปผลการดําเนินงานของธุรกิจส่ วนที่ 1 (AMARIN) ที่เกิดขึน้ จริงปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
และประมาณการปี 2559 - 2564 เป็ นดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนจากการขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้อ่ืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร
กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน
และค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

2556

2557

เกิดขึน้ จริง
2558

2,064.47
1,411.28
653.19
26.04
51.87
267.90
319.76

1,881.51
1,278.44
603.08
34.65
40.86
276.09
316.95

359.47
0.69
358.77
72.15
286.62

ประมาณการ
2561
2562

2559

2560

1,866.77
1,283.20
583.57
56.11
40.19
294.19
334.38

2559
(ม.ค. - ก.ย.)
1,073.25
781.52
291.72
42.30
28.40
213.19
241.59

1,752.48
1,218.74
533.74
51.34
40.72
303.33
344.05

1,777.70
1,246.45
531.25
52.08
41.31
313.41
354.71

1,815.42
1,271.58
543.85
53.18
42.18
318.93
361.12

320.77

305.30

92.43

241.03

228.61

2.73
318.04
63.25
254.80

8.09
297.21
59.22
237.99

13.58
78.85
15.96
62.89

17.97
223.06
44.61
178.45

19.05
209.56
41.91
167.65
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2563

2564

1,854.48
1,297.52
556.95
54.33
43.09
326.95
370.04

1,894.90
1,324.31
570.59
55.51
44.03
335.80
379.83

1,936.77
1,351.98
584.79
56.74
45.00
333.09
378.10

235.91

241.24

246.27

263.42

19.01
216.90
43.38
173.52

18.96
222.28
44.46
177.82

18.92
227.35
45.47
181.88

18.92
244.50
48.90
195.60
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจส่ วนที่ 1 (AMARIN)
(หน่ วย : ล้านบาท)

รวม

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บวก ค่าเสื่ อมราคา
บวก/(หัก) การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ
หัก ค่าใช้จ่ายลงทุน1/
กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)
Terminal Value
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของ AMARIN
มูลค่าปัจจุบนั ของ Terminal Value
รวมมูลค่ าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของ AMARIN
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
บวก เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
บวก เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดสุ ทธิของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ :

1/

2/

2559
(ต.ค. - ธ.ค.)
148.60
(29.72)
37.49
(88.06)
68.31

2560

2561

2562

2563

228.61
(45.72)
121.30
(64.53)
(40.00)
199.66

235.91
(47.18)
112.10
(57.19)
(40.00)
203.64

241.24
(48.25)
107.51
(41.47)
(40.00)
219.04

246.27
(49.25)
103.38
(29.90)
(40.00)
230.50

66.93

180.26

169.42

167.92

162.84

893.33
1,713.06
2,606.39
272.19
10.042/
(504.26)
2,384.37

ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในปี 2559 เท่ากับ 28.81 ล้านบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 AMARIN มี
ค่าใช้จ่ายลงทุนแล้วทั้งสิ้ น จํานวน 28.81 ล้านบาท และประมาณการให้ AMARIN ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทุนเพิ่มสําหรั บ
งวด 3 เดือนหลังของปี 2559
เงินลงทุนระยะยาว ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

จากสมมติฐานการคํานวณกระแสเงินสดสุ ทธิ ของธุรกิจส่ วนที่ 1 (AMARIN) ที่คาดว่าจะทําได้ในอนาคต และใช้
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (WACC) ที่คาํ นวณได้ซ่ ึงเท่ากับร้อยละ 8.52 เป็ นอัตราคิดลด (Discount Rate) ในการ
คํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดดังกล่าว ได้มูลค่าธุรกิจของ AMARIN ที่ประเมินตามวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดสุทธิเท่ากับ 2,384.37 ล้านบาท
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2564
263.42
(52.68)
65.93
(12.47)
(40.00)
224.19
2,631.45
145.95
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การประเมินมูลค่ าธุรกิจส่ วนที่ 2 : ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ดําเนินงานโดย บริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด
บริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด (“ATV”) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสูง ช่อง
รายการ อมริ นทร์ เอชดี ทีวี จาก กสทช. เป็ นระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 - 24 เมษายน 2572 ในราคา
ประมูลเท่ากับ 3,320 ล้านบาท ATV เริ่ มออกอากาศรายการโทรทัศน์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ผูร้ ับชมรายการสามารถ
รับชมผ่านช่องรายการหมายเลข 34
ช่องรายการ อมริ นทร์ เอชดี ที วี ออกอากาศ 24 ชัว่ โมง เนื้ อหารายการของช่ องรายการประกอบด้วย รายการ
ประเภทข่าว รายการประเภทบันเทิง และรายการประเภทความรู ้ทวั่ ไป เนื้อหารายการมาจากการผลิตของ ATV และการร่ วม
ดําเนิ นการจากพันธมิตรทางธุ รกิ จ ในปี 2558 ช่องรายการของ ATV ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดื อน
พฤศจิ กายน 2559 ช่องอมริ นทร์ เอชดี ที วี ติดอันดับ 1 ใน 10 ช่องรายการที่ได้รับความนิ ยม (เรทติ้ง) จากผลสํารวจของ
บริ ษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี เสิ ร์ช (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้จดั ทําประมาณการทางการเงิ นของ ATV ขึ้นเพื่อประเมินมูลค่าธุ รกิ จของ ATV
โดยประมาณการกระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจทีวดี ิจิทลั ของ ATV ในระยะเวลาประมาณ 12 ปี 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559
- 24 เมษายน 2572) ตามระยะเวลาใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงข้อมูล
และสมมติ ฐานต่างๆ ที่ได้รับจาก ATV รวมทั้งจากการสัมภาษณ์หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั ได้แก่ ข้อมูลอุตสาหกรรมธุ รกิ จที วีดิจิทลั โดย
อัตราค่าโฆษณา และอัตราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy Rate) เป็ นสมมติฐานที่สาํ คัญและมีผลต่อการประมาณการ
กระแสเงินสดของธุรกิจในอนาคตเป็ นอย่างมาก ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวถูกกําหนดจากการคาดการณ์ของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเห็นว่า
อัตราค่าโฆษณาในปั จจุบนั ไม่สะท้อนโครงสร้างการดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั ของ ATV ที่แท้จริ ง ทําให้อตั ราค่าโฆษณาเฉลี่ย
ในอดี ตไม่สามารถอ้างอิงได้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ตน้ ปี 2559 ATV ได้รับที มงานขายที่ มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมเข้า
ร่ วมงานใหม่ จึงคาดว่าอัตราค่าโฆษณาของช่องอมริ นทร์ เอชดี จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากการปรับปรุ งกลยุทธ์การขายและ
การตลาด นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุ งสมมติฐานบางรายการ เช่น อัตราค่าโฆษณา ต้นทุนผลิตรายการ
เป็ นต้น ให้สะท้อนถึงภาวะตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเช่นกัน
สมมติฐานหลักในการประมาณการทางการเงิน มีดงั นี้
1. รายได้ ค่าบริการออกอากาศ
ประมาณการรายได้ค่าบริ การออกอากาศจากจํานวนชัว่ โมงออกอากาศต่อวัน จํานวนนาทีที่สามารถโฆษณา
ได้ในหนึ่ งชัว่ โมง อัตราค่าโฆษณาต่อนาที และอัตราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) โดย ATV นําเสนอรายการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ แพร่ ภาพออกอากาศผ่านทีวี ทีวดี าวเทียมในระบบ C-Band KU-Band เคเบิลทีวี สมาร์ ทโฟน และ
อินเทอร์ เน็ต ตลอด 24 ชัว่ โมง โดย ATV จะมีรายได้ค่าบริ การออกอากาศ 18 ชัว่ โมงต่อวัน ไม่นับช่วงเวลารี รันรายการ
(เวลา 24.00 น. - 6.00 น.) โดยในแต่ละวันสามารถมีเวลาโฆษณาได้เฉลี่ยไม่เกินชัว่ โมงละ 10 นาที อ้างอิงตามประกาศ
กสทช. ที่กาํ หนดให้การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ประเภทกิ จการทางธุรกิ จที่ใช้คลื่นความถี่สามารถหารายได้
จากการโฆษณาและบริ การทางธุ รกิ จได้ไม่เกินชัว่ โมงละสิ บสองนาที ครึ่ ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและบริ การทางธุ รกิ จ
ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชัว่ โมงละสิ บนาที
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2558

อัตราการเติบโตของค่าโฆษณา (%)
อัตราการขายเวลาโฆษณา (%)
รายได้ค่าบริการออกอากาศ (ล้ านบาท)

2559
(ม.ค. - ก.ย.)
n.a.
n.a.
27%
58%
103.02
158.11
2565

2566

2559
2559 2560 2561
2562
2563
2564
(ต.ค. - ธ.ค.)
0%
n.a.
61%
50%
50%
20%
5%
60%
60%
65%
70%
75%
75%
80%
86.29 244.40 427.05 689.85 1,111.73 1,330.43 1,490.08
2567

2568

2569

2570

2571

2572
(ม.ค. - เม.ย.)

อัตราการเติบโตของค่าโฆษณา (%)
อัตราการขายเวลาโฆษณา (%)
รายได้ค่าบริการออกอากาศ (ล้ านบาท)

5%
80%
1,564.58

5%
80%
1,647.31

5%
80%
1,724.95

5%
80%
1,811.20

5%
80%
1,901.76

5%
80%
2,002.32

5%
80%
2,096.69

0%
80%
654.86

อัตราค่ าโฆษณา อ้างอิงตามการคาดการณ์ของผูบ้ ริ หารที่คาดว่าในอนาคตอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยของ ATV จะ
เพิ่มขึ้นได้จากปั จจุบนั ด้วยปั จจัยสนับสนุนที่ ATV ได้รับทีมงานขายที่มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมเข้าร่ วมงานเมื่อต้น
ปี 2559 มีการปรับปรุ งกลยุทธ์การขายและการทําตลาดกับเอเยนซี่ ซึ่ งจะทําให้ ATV มีอตั ราค่าโฆษณาที่ค่อยๆ ปรับตัว
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนเรื่ องการหมดสัมปทานโทรทัศน์ระบบอนาล็อคช่อง 7 ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 และช่อง
3 ในเดือนมีนาคม 2563 จะทําให้ผปู ้ ระกอบการทีวีดิจิทลั ทุกรายอยูใ่ นระบบใบอนุญาตเดียวกัน ฐานผูช้ มจะเพิ่มขึ้น กลไก
ตลาดจะทําให้อตั ราค่าโฆษณาของผูป้ ระกอบการต่างๆ สามารถแข่งขันกันได้ และเม็ดเงินค่าโฆษณาของโทรทัศน์ระบบอ
นาล็อคจะโอนย้ายจัดสรรมาสู่ทีวดี ิจิทลั มากขึ้น นอกจากนี้ ATV มีแผนงานที่จะเพิ่มคอนเทนท์ใหม่ๆ ที่อยูร่ ะหว่างการสรร
หาภายใต้แนวคิดหลักเดิมของช่อง ซึ่งคาดว่าจะทําให้ได้รับความนิยมจากผูช้ มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 อัตราค่าโฆษณาอ้างอิง
ราคาขายเฉลี่ยงวด 9 เดือนของปี 2559 จากนั้น คาดการณ์วา่ ในปี 2560 อัตราการเติบโตของค่าโฆษณาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 60
ต่อปี จากฐานที่ต่าํ ในปี 2559 ในปี 2561 - 2563 อัตราการเติบโตของค่าโฆษณาเท่ากับร้อยละ 50 ร้อยละ 50 และร้อยละ 20
ตามลําดับ และตั้งแต่ปี 2564 เป็ นต้นไป จะเริ่ มเติบโตในระดับคงที่ที่ร้อยละ 5
อัตราการขายเวลาโฆษณา (occupancy rate) ผูบ้ ริ หารได้คาดการณ์วา่ อัตราการขายโฆษณาในปี 2559 เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 60 โดยอ้างอิงข้อมูล อัตราการขายที่เกิดขึ้นจริ งในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใน
ปี 2560 - 2562 ในปี 2563 กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2564 เป็ นต้นไปเท่ากับร้อยละ 80 โดยอัตราการขายเวลา
โฆษณาจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นได้จากทีมขายใหม่ท่ีวางแผนปรับกลยุทธ์การขายกับเอเจนซี่ รวมถึงการลงทุนในคอนเทนท์ใหม่ๆ
ที่น่าสนใจเพือ่ ให้ช่องเป็ นที่สนใจจากผูช้ ม
2. ต้ นทุนบริการ
ต้นทุ นบริ การ ประกอบด้วย ต้นทุ นผลิ ตรายการ ค่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์แก่ สถานี วิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ค่าช่องสัญญาณดาวเที ยมเพื่อออกอากาศรายการบนทีวีดาวเทียมตามกฎ Must Carry ของ กสทช. ที่ผชู ้ มต้อง
สามารถดูได้ผา่ นทุกช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นภาคพื้นดินหรื อระบบผ่านดาวเทียมหรื อเคเบิลทีวี ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตตัดจ่าย
และเงินเดือนสวัสดิการฝ่ ายผลิตรายการ โดยคาดว่าในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า ATV ยังคงมีผลขาดทุนขั้นต้นจากการดําเนินงาน
จากการที่รายได้จะทยอยเร่ งฐานการเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าโฆษณา ในขณะที่ ATV จะมีการลงทุนในคอนเทนท์
เพิ่มเติ มเพือ่ ขยายฐานผูช้ ม เมื่อผ่านระยะเวลาในช่ วงดังกล่าวแล้ว ผูบ้ ริ หารคาดการณ์ ว่าตั้งแต่ปี 2564 ATV จะมีระดับ
สัดส่ วนต้นทุ นบริ การต่อรายได้ค่าบริ การออกอากาศประมาณร้อยละ 74 - 83 หรื อมี อตั รากําไรขั้นต้นประมาณร้ อยละ
17 - 26
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2558
ต้นทุนบริ การ (ล้านบาท)
รายได้ค่าบริ การออกอากาศ (ล้านบาท)
สัดส่วนต้นทุนบริ การต่อรายได้ (%)
อัตรากําไรขั้นต้น (%)

669.86
103.02
650.24%
-550.24%
2565

2559
2559
2559
(ม.ค. - ก.ย.) (ต.ค.-ธ.ค.)
541.39
216.63
758.02
158.11
86.29
244.40
342.41% 251.04% 310.15%
-242.41% -151.04% -210.15%
2566

2567

2568

2560

2561

2562

2563

2564

872.24 1,005.64 1,132.55 1,216.15 1,237.91
427.05 689.85 1,111.73 1,330.43 1,490.08
204.25% 145.78% 101.87% 91.41% 83.08%
-104.25% -45.78% -1.87% 8.59% 16.92%
2569

2570

2571

2572
(ม.ค. - เม.ย.)

ต้นทุนบริ การ (ล้านบาท)
รายได้ค่าบริ การออกอากาศ (ล้านบาท)
สัดส่วนต้นทุนบริ การต่อรายได้ (%)
อัตรากําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)

1,278.79
1,564.58
81.73%
18.27%

1,321.18
1,647.31
80.20%
19.80%

1,365.70
1,724.95
79.17%
20.83%

1,410.44
1,811.20
77.87%
22.13%

1,454.44
1,901.76
76.48%
23.52%

1,498.42
2,002.32
74.83%
25.17%

1,543.52
2,096.69
73.62%
26.38%

504.86
654.86
77.10%
22.90%

- ต้ นทุนผลิตรายการ ในปี 2559 ประมาณการต้นทุนผลิตรายการจากงบประมาณประจําปี ของ ATV จากนั้น
ในปี 2560 - 2562 ประมาณการต้นทุนผลิตรายการมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 50 ร้อยละ 40 และร้อยละ 30
ตามลําดับ และเติบโตร้อยละ 15.4 ในปี 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็ นต้นไป ประมาณการให้มีอตั ราเติบโต
ร้อยละ 5 ต่อปี จากการลงทุนซื้อคอนเทนท์ใหม่หรื อผลิตรายการใหม่ๆ เพื่อให้ช่องมีเนื้อหาหรื อคอนเทนท์
ใหม่ๆ เพื่อสร้ างฐานผูช้ มเพิ่มขึ้น ทําให้ ATV มี โอกาสสร้ างรายได้ค่าบริ การออกอากาศจากการขาย
โฆษณาได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัดส่ วนต้นทุนผลิตรายการต่อต้นทุนบริ การรวมคิดเป็ นประมาณร้อยละ 54 - 58
ของต้นทุนบริ การ
- เงินเดือนและสวัสดิการฝ่ ายผลิตรายการ ประมาณการให้มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตามนโยบายการ
ขึ้นเงินเดือนของ ATV
- ค่ าใช้ บริ การโครงข่ ายโทรทัศน์ ประมาณการตามสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ที่ทาํ กับสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์กองทัพบกซึ่งกําหนดอัตราค่าบริ การเดือนละ 14.16 ล้านบาท หรื อ 169.92 ล้านบาทต่อปี
- ค่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม เพื่อออกอากาศรายการบนทีวีดาวเทียมตามกฎ Must Carry ที่ตอ้ งจ่ายตลอดอายุ
ของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ คาดการณ์ ตามอัตราที่คาดว่าจะต้องจ่ ายให้กับบริ ษทั ไทยคม จํากัด
(มหาชน) ในอัตราเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 12 ล้านบาทต่อปี
- ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตตัดจ่ าย มูลค่าใบอนุญาตที่ประมูลได้ 3,320 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั เท่ากับ
3,093 ล้านบาท ตัดจําหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุใบอนุญาตที่ได้รับ 15 ปี หรื อเท่ากับประมาณปี ละ 206
ล้านบาทต่อปี
- ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในการชําระค่าธรรมเนี ยมตามประมาณการในปี 2560 - 2565
อ้างอิงตามคําสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 76/2559 เรื่ อง มาตรการส่ งเสริ มการประกอบ
กิ จการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2559 หากผูร้ ั บใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่สามารถชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตได้ตาม
กําหนดเวลาเดิ มของประกาศ กสทช.เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้
- 59 -
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บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ได้ ให้แจ้งหนังสื อไปยัง
กสทช. เพือ่ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามคําสัง่ นี้ได้ กล่าวคือในส่วนของ AMARIN
การชําระในงวดที่ 4 ถึงงวดที่ 6 ซึ่ งจากเดิมต้องชําระในปี 2560-2562 จํานวน 513 ล้านบาท 362 ล้านบาท
และ 362 ล้านบาท ตามลําดับ จะสามารถทยอยชําระได้ในปี 2560 -2561 จํานวน 256.50 ล้านบาท และ
256.50 ล้านบาท และสําหรับปี 2562 - 2565 จํานวนปี ละ 181 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกําหนดในวันที่
ชํ า ระ นั บ แต่ ว ัน ที ่ค รบกํ า หนดชํ า ระตามกํ า หนดเดิ ม (ปั จจุ บั น อั ต ราดอกเบี้ ยนโยบายตามที ่
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 1.50 ต่อปี ) ทั้งนี้ คาดว่ามีความ
เป็ นไปได้มากกว่าที่บริ ษทั จะเลือกชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต ตามหลักการของคําสั่งดังกล่าว เพื่อ
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการสภาพคล่องของบริ ษทั
3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตรายปี และภาระเงินนําส่ งรายปี จ่าย
กสทช. ค่านายหน้าขายสื่ อโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ เงินเดือนสวัสดิการ ค่า
เช่าสํานักงาน และค่าเสื่ อมราคา โดยผูบ้ ริ หารคาดการณ์วา่ ATV จะมีสดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต่อรายได้รวมประมาณร้อยละ 14.7 - 15.2 นับตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเป็ นปี ที่ ATV เริ่ มมีผลการดําเนินงานคงที่ โดย
มีรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารดังนี้
- ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และภาระเงิ นนําส่ งรายปี เป็ นไปตามที่ กสทช. กําหนด โดยค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตรายปี ชําระในอัตราก้าวหน้าตามประกาศ กสทช.เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสี ยง หรื อกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) ในอัตราร้อยละ 0.5 - 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามแต่
ละขั้นของรายได้จากการประกอบกิ จการ และเงิ นนําส่ งเข้ากองทุนวิจ ัยและพัฒนากิ จการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายที่
ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ค่ านายหน้ าขายสื่ อโฆษณา เท่ ากับร้ อยละ 2.5 ของรายได้ค่าโฆษณาในแต่ละปี อ้างอิ งอัตราการจ่ายค่า
นายหน้าขายสื่ อโฆษณาในปั จจุบนั ของบริ ษทั
- เงินเดือนและสวัสดิการ ประมาณการให้มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตามนโยบายการขึ้นเงินเดือนของ
ATV
- ค่าเช่าสํานักงาน ในปี 2559 อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญา จากนั้นประมาณการอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี
- ค่าเสื่ อมราคา ของทรั พย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมในสถานที่และอุปกรณ์ตดั ค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงใน
ระยะเวลา 5 ปี
4. ดอกเบีย้ จ่ าย
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4.33 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื เฉลี่ยที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
5. ภาษีเงินได้
ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2559 - 2572 เท่ากับร้อยละ 20 ของกําไรก่อนภาษี โดยในปี ที่
ATV มีผลขาดทุนสุทธิจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมาได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
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6. เงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย

146 วัน
3 วัน
19 วัน

ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริ งของงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
7. ค่ าใช้ จ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งสตูดิโอ เช่น ค่าตกแต่งฉาก ห้องถ่ายทํารายการ จัดซื้ อ
อุปกรณ์ และลงทุนในคอนเทนท์เพิ่มเติมในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า (2560 -2569) รวมเป็ นเงินประมาณปี ละ 1565 ล้านบาท และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายลงทุนลดลงตั้งแต่ 2568 เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาใกล้สิ้นสุ ดตามใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจในเดือนเมษายน 2572 โดยค่าใช้จ่ายลงทุนมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2559* ปี 2560
ลงทุนในปรับปรุ งสตูดิโอ
45
25
ลงทุนในคอนเทนท์
20
20

ปี 2561
25
20

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
25
25
25
20
20
20

ปี 2565 ปี 2566
25
25
20
20

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
25
25
15
20
-

หมายเหตุ : * ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุนในปี 2559 เท่ากับ 65 ล้านบาท ทั้งนี้ สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ATV มีค่าใช้จ่าย
ลงทุนแล้วประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิ่มในค่าลิขสิ ทธิ์ รายการโทรทัศน์ และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายลงทุนส่ วนที่เหลือสําหรับงวด 3 เดือนหลังของปี 2559 จํานวน 40 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และคอนเทนท์ ตัดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 5 ปี
8. อัตราคิดลด
อัตราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ ของ ATV เท่ากับร้อยละ 11.64 คํานวณ
จากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามสัดส่ วนโครงสร้าง
เงินทุนที่เหมาะสม (Target Capital Structure) ซึ่ งมาจากการกูย้ ืมเงินและทุนเท่ากับ 2:1 อ้างอิงตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูย้ มื ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
สูตรการคํานวณ WACC มีดงั นี้
การคํานวณหาต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (WACC):
WACC

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

Ke

= อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ที่เท่ากับร้อยละ 28.00

Kd

= อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมเท่ากับร้อยละ 4.33 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืม
เฉลี่ยที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

t

= ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20

E/V

= สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 33.33
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D/V

= สัดส่ วนเงินทุนจากหนี้ สิน เท่ากับร้อยละ 66.67 อ้างอิงตามสัดส่ วนโครงสร้าง
เงินทุนที่เหมาะสม (Target Capital Structure)

V

=

D+E

การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (Ke) :
Ke

=

Rf + β(Rm – Rf)

โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อ้างอิ งจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซื้ อ (Bid Yield) ของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 30 ปี ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ ง
เป็ นช่วงเวลาที่ท่ีปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ากิจการของ ATV
ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.158 (ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th)
Beta (β)

ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรั พย์เปรี ยบเที ยบ
กับราคาปิ ดของบริ ษทั ที่ใช้อา้ งอิง 5 (Levered Beta) เนื่องจาก ATV ไม่ได้
เป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ดัง นั้น ในการหาค่ า Beta
ของ ATV จึงอ้างอิงค่าเบต้าของบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้อา้ งอิงย้อนหลัง 3
ปี (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) แล้วปรับด้วย
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน และอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคล เพื่อคํานวณหา
Unlevered Beta ซึ่งได้เท่ากับ 0.835 และปรับด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ตามโครงสร้างเงิ นทุนที่เหมาะสมของ ATV จะได้ค่า Beta ของ ATV
เท่ากับ 2.170
4

Rm

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 30 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่สะท้อนภาวะการลงทุน
ในช่ วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้ขอ้ มูลในระยะสั้น (ข้อมูล จากตลาด
หลักทรัพย์ต้ งั แต่ปี 2530 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ซึ่ งเท่ากับร้อยละ
14.60

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้ อ้างอิง (Levered Beta) สําหรั บการคํานวณค่ า Beta
ของ ATV (ธุรกิจทีวดี ิจิทัล)
ATV

Levered Beta (ย้อนหลัง 3 ปี )
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (เท่า)
Unlevered Beta (ย้อนหลัง 3 ปี )

5

170

BEC
0.949
0.269

GRAMMY MCOT MONO
0.795
1.021
1.408
1.344
0.007
0.603

0.781

0.383

1.015

0.950

NBC
1.085
-

NMG
0.887
0.377

1.085

0.682

RS
WORK
1.321
1.304
1.043
0.287
0.720

บริ ษทั จดทะเบียนทีใ่ ช้อา้ งอิง ได้แก่ บริ ษทั จดทะเบียนในหมวดสื่ อและสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จทีวี หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประกอบด้วย BEC,
GRAMMY, MCOT, MONO, NBC, NMG, RS และ WORK ที่มีค่า Unlevered Beta อยูใ่ นช่วงประมาณ 0.38 - 1.09
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ATV
0.835
2.000

ค่าเฉลีย่ Unlevered Beta (เท่ า)
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อทุนตามโครงสร้ างเงินทุนที่
เหมาะสมของ ATV (เท่า)
ค่า Beta ของ ATV (เท่ า)1/

BEC

GRAMMY

MCOT

MONO

NBC

NMG

RS

WORK

2.170

ที่มา : ข้อมูล จาก Bloomberg ณ วัน ที ่ 18 พฤศจิ กายน 2559 และข้อมูล ทางการเงิ น สํา หรั บ งวด 9 เดื อ นของปี 2559 จาก
www.setsmart.com
หมายเหตุ :

1/

สู ตรการคํานวณค่ า Beta ของ ATV = ค่ าเฉลี่ย Unlevered Beta * [1 + (1-อัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล 20%) * (อัตราส่ วนหนีส้ ิ นที่
มีภาระดอกเบีย้ ต่ อทุนตามโครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสมของ ATV)]

ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานของ ATV ที่เกิดขึน้ จริงปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และประมาณการปี
2559 - เมษายน 2572

(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายได้ค่าบริ การออกอากาศ
ต้นทุนบริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
รายได้อ่ืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการ
เงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

เกิดขึน้ จริง

2556
42.83
36.02
6.81
0.00
0.01
7.57
(0.76)

2557
31.28
362.29
(331.01)
0.04
8.88
43.79
(383.64)

2558
103.44
669.86
(566.42)
2.76
17.62
64.43
(645.71)

ม.ค. - ก.ย.
2559
158.11
541.39
(383.28)
2.57
14.47
48.55
(443.73)

0.75
0.04
(1.55)

47.21
(86.35)
(344.50)

97.08
(87.65)
(655.14)

92.62
(4.53)
(531.83)

(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายได้ค่าบริ การออกอากาศ
ต้นทุนบริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
รายได้อ่ืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการ
เงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

ประมาณการ

2559
244.40
758.02
(513.62)
2.57
20.23
67.58
(598.85)

2560
427.05
872.24
(445.19)
0.17
30.68
77.30
(553.00)

2561
689.85
1,005.64
(315.79)
0.17
43.25
90.79
(449.66)

2562
1,111.73
1,132.55
(20.82)
0.17
61.59
111.58
(193.83)

2563
1,330.43
1,216.15
114.28
0.17
77.20
125.16
(87.92)

2564
1,490.08
1,237.91
252.16
0.17
83.39
135.01
33.93

116.55
(4.53)
(710.87)

116.82
(669.83)

115.09
(564.75)

106.77
(300.60)

101.08
(189.00)

106.06
(72.13)

ประมาณการ
2565
1,564.58
1,278.79
285.79
0.17
87.56
141.88
56.52

2566
1,647.31
1,321.18
326.13
0.17
92.05
149.45
84.80

2567
1,724.95
1,365.70
359.25
0.17
96.53
157.02
105.87

2568
1,811.20
1,410.44
400.76
0.17
101.36
165.16
134.41

2569
1,901.76
1,454.44
447.31
0.17
106.43
173.71
167.35

2570
2,002.32
1,498.42
503.90
0.17
111.89
182.90
209.28

2571
2,096.69
1,543.52
553.16
0.17
117.34
192.11
243.88

2572
(ม.ค. - เม.ย.)
654.86
504.86
149.99
0.05
37.66
60.04
52.34

67.22
(10.70)

35.58
49.22

26.91
78.96

21.91
112.50

19.48
13.01
134.86

19.48
37.96
151.84

19.48
44.88
179.52

19.48
6.57
26.29
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ตารางสรุปกระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจของ ATV ในปี 2559 - เมษายน 2572
(หน่ วย : ล้ านบาท)
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บวก ค่าเสื่ อมราคา
หัก ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
บวก/หัก เงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash flow to Firm)
มูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ ATV

2559

2560

(ต.ค. - ธ.ค.)
(155.12) (553.00)
64.85 272.60
(40.00) (45.00)
(19.18) (69.24)
(149.45) (394.64)
(145.39) (343.89)

(หน่ วย : ล้ านบาท)

2566

2561

2562

2563

2564

2565

(449.66)
279.99
(45.00)
(100.99)
(315.66)
(246.38)

(193.83)
274.59
(45.00)
(165.99)
(130.23)
(91.05)

(87.92)
267.57
(45.00)
(85.26)
49.39
30.93

33.93 56.52
250.88 251.38
(45.00) (45.00)
(63.98) (28.50)
175.83 234.41
98.63 117.77

2567

2568

2569

2570

105.87
251.38
(45.00)
(29.61)
282.64
113.93

134.41
249.38
(25.00)
(33.10)
325.69
117.60

167.35
13.01
244.31
(15.00)
(34.89)
374.78
121.21

209.28 243.88
37.96 44.88
236.76 227.76
(38.96) (36.39)
445.03 480.13
128.92 124.58

2571

รวม
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บวก ค่าเสื่ อมราคา
หัก ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
บวก/หัก เงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash flow to Firm)
มูลค่ าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของ ATV
รวมมูลค่ าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของ ATV
บวก เงินสด เงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559
หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น

84.80
251.38
(45.00)
(31.78)
259.41
116.74

178.61

2572
(ม.ค. - เม.ย.)
52.34
6.57
77.81
13.93
150.66
35.02

18.84
(1,805.00)
(1,607.55)

จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ ATV ที่คาดว่าจะทําได้ในอนาคต และใช้อตั ราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก (WACC) ที่คาํ นวณได้ซ่ ึงเท่ากับร้อยละ 11.64 เป็ นอัตราส่ วนลด (Discount Rate) ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงินสดดังกล่าว ได้มลู ค่ากิจการของ ATV เท่ากับ (1,607.55) ล้านบาท
สรุปผลการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีมูลค่ าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดโดยวิธีรวมส่ วนธุรกิจ (Sum of the Parts)
ส่ วนธุรกิจ
ล้ านบาท
วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 1 ธุรกิจของ AMARIN
2,384.37 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ส่วนที่ 2 ธุรกิจของ ATV
(1,607.55) มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม/เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ส่วนที่ 3 ธุรกิจของ KADOKAWA สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 46
13.80 มูลค่าหุน้ ตามบัญชี
ส่วนที่ 4 ธุรกิจของ ABOOK
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 19
21.93 ปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
ส่วนที่ 5 ธุรกิจของ WPS
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 0.5
3.26 ปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
บวก มูลค่าที่ดินรอการพัฒนา
77.41 มูลค่าตามบัญชี
รวมมูลค่ ากิจการของบริษัท
893.22

172
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ส่ วนธุรกิจ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ล้านหุน้ )
ราคาหุ้นของบริษัท (บาทต่ อหุ้น)

ล้ านบาท
220.00
4.06

วิธีการประเมิน

จากสมมติฐานการคํานวณกระแสเงินสดของกิจการและบริ ษทั ย่อยที่คาดว่าจะทําได้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น จะ
ได้ราคาหุน้ ที่ประเมินตามวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของบริ ษทั เท่ากับ 893.22 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 4.06 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ 4.25 บาทต่อหุ ้น เป็ นจํานวนเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ ้น หรื อตํ่ากว่า
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนร้อยละ 4.47
นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระได้วิเคราะห์ ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของ
ประมาณการทางการเงินที่มีต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั ที่ประเมินได้ขา้ งต้นจากกรณี พ้ืนฐาน (Base Case) โดยการปรับเพิ่ม/ลด
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (WACC) ร้อยละ 1 และปรับเพิม่ /ลดอัตราค่าโฆษณา และอัตราการขายเวลาโฆษณา
สรุ ปได้ดงั นี้
ตัวแปรในการวิเคราะห์ ความไว
อัตราการเปลีย่ นแปลง
ราคาหุ้นของบริษทั (บาทต่ อหุ้น)
1. ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
+ / - 1.00%
2.50 - 5.99
1/
2. อัตราการขายเวลาโฆษณาตั้งแต่ปี 2564
+ / - 5.00%
2.57 - 5.56
2/
3. อัตราค่าโฆษณาในปี 2560
+ / - 5.00%
2.35 - 5.80
หมายเหตุ : 1/ ทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยการปรับเพิ่ม/ลดอัตราการ
ขายเวลาโฆษณาตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากคาดว่าบริ ษทั จะได้รับปั จจัยสนับสุ นเรื่ องการหมดสัมปทานโทรทัศน์ระบบ
อนาล็อคช่อง 7 ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 และช่อง 3 ในเดือนมีนาคม 2563 จะทําให้ผปู ้ ระกอบการทีวดี ิจิทลั ทุกรายอยู่
ในระบบใบอนุญาตเดียวกัน ฐานผูช้ มจะเพิ่มขึ้น กลไกตลาดจะทําให้อตั ราค่าโฆษณาของผูป้ ระกอบการต่างๆ สามารถ
แข่งขันกันได้ และเม็ดเงินค่าโฆษณาของโทรทัศน์ระบบอนาล็อคจะโอนย้ายจัดสรรมาสู่ ทีวดี ิจิทลั มากขึ้น
2/

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยการปรับเพิ่ม/ลดอัตราค่า
โฆษณาในปี 2560 เนื่อ งจากเป็ นปี ฐานในการปรั บเพิ่มอัตราค่ าโฆษณาจากปี 2559 อย่างมีส าระสําคัญ ซึ่ งจะมีผล
โดยรวมต่ออัตราค่าโฆษณาในปี ต่อๆ ไปของประมาณการ

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) จากการประเมินราคาหุ ้นตามวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิดงั กล่าวข้างต้น ได้ราคาหุ ้นของบริ ษทั เท่ากับ 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ ้น ซึ่ ง(ตํ่ากว่า)/สู งกว่าราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อที่หุ้นละ 4.25 บาท เท่ากับ (1.90) - 1.74 บาทต่อหุ ้น หรื อ(ตํ่ากว่า)/สู งกว่าร้อยละ (44.71) - 40.94 ของราคา
เสนอขายดังกล่าว ราคาหุ ้นที่ประเมิ นได้จากการวิเคราะห์ความไวดังกล่าวมี ช่วงราคากว้าง ด้วยปั จจัยสําคัญของมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของ ATV ที่ดาํ เนินธุรกิจทีวดี ิจิทลั มีความผันผวนต่อการวิเคราะห์ความไวเป็ นอย่างมาก อัตราค่า
โฆษณา และอัตราการขายเวลาโฆษณา เป็ นสมมติฐานที่สําคัญและมี ผลต่อประมาณการกระแสเงิ นสดของธุ รกิ จอย่างมี
นัยสําคัญโดยตัวแปรในการวิเคราะห์ความไวที่ส่งผลทําให้ราคาหุน้ ของบริ ษทั มีมูลค่ามากที่สุด คือ การปรับเพิ่มต้นทุนทาง
การเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (WACC) ร้อยละ 1.00 จากกรณี พ้ืนฐาน (Base Case) และตัวแปรในการวิเคราะห์ความไวที่
ส่งผลทําให้ราคาหุน้ ของบริ ษทั มีมลู ค่าน้อยที่สุด คือ การลดอัตราค่าโฆษณาในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 5.00 จากกรณี พ้ืนฐาน
(Base Case)
นอกจากนี้ เพือ่ เป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่วนของกระแสเงินสดสุ ทธิ ท่ีอาจเพิ่มขึ้นจากกรณี ปรับปรุ งมูลค่าตาม
บัญชี ของราคาตลาดของที่ดินรอการพัฒนาด้วยราคาตลาดที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
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จากราคาที่มีผูป้ ระกาศขายทางอิ นเทอร์ เน็ ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ และจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ (ตาม
รายละเอี ยดที่ได้แสดงไว้ในการประเมินโดยวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ ้นตามบัญชี )* ราคาประเมิ นหุ ้นที่ประเมินโดยวิธีมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดกรณี ฐาน จะมีราคาเท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุน้ ดังนี้
มูลค่ าปัจจุบันของกระแส มูลค่ าที่ดนิ รวมมูลค่ า มูลค่ ากิจการ
เงินสดทีไ่ ม่ รวมมูลค่ า
รอการ
กิจการ
ต่ อหุ้น
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
พัฒนา
(บาท)
1. กรณี ค ํ านวณมู ล ค่ า ที ่ดิ น รอการพั ฒนาด้ว ย
มูลค่าตามบัญชี

815.81

77.41

893.22

4.06

2. กรณี ค ํ านวณมู ล ค่ า ที ่ดิ น รอการพั ฒนาด้ว ย
มูลค่าตามราคาตลาดสุ ทธิ (จากภาษีจากกําไร
จากการขายทรั พย์สิน) ที่ ได้การสํารวจและ
รวบรวมโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ*

815.81

126.03

941.84

4.28

หมายเหตุ: * เป็ นราคาตลาดของที ่ดิ น จากการศึ ก ษาและรวบรวมของที ่ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระ ที ่ย งั ไม่ ไ ด้ มีก ารเจรจา
ต่อ รองราคาและไม่ ได้ เป็ นราคาที ่มีการซื้ อ ขายจริ ง ในปั จ จุบ ั น อี กทั้ง ไม่ ได้พิ จารณาถึ ง ปั จจั ยอื ่น ๆและไม่ไ ด้
วิเคราะห์ปรับแก้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพือ่ ใช้ประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินดังเช่นการดําเนิ นการตามมาตรฐานของผู ้
ประกอบวิชาชี พผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระพึงกระทํา จึงทําให้ราคาตลาดของที่ดินที่ได้จากการศึกษาและ
รวบรวมของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระในครั้ งนี้ อาจมีขอ้ จํากัด และไม่สามารถใช้อา้ งอิง เป็ นราคาตลาดเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ได้ นอกจากเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อแสดงความน่าเป็ นของช่วงราคาตลาดของที่ดินของ
บริ ษทั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั ในครั้งนี้ เท่านั้น ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ไม่มีส่ วนรั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่มีการนําข้อ มูล ราคาตลาดของที่ดิ นที่ได้จากการสํารวจและรวบรวมของ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่อา้ งถึงในรายงานฉบับนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
นอกจากนี้ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารไม่มีนโยบายที่จะขายที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั และคาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินดังกล่าวในอนาคต

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั โดยวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุทธิ มีความเหมาะสมมากกว่าการประเมินโดยวิธีอ่ืน เนื่องจากเป็ นวิธีท่ีคาํ นึงถึงการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของบริ ษทั
ในอนาคต ซึ่งเป็ นการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุ ทธิ โดยรวมของบริ ษทั ที่คาด
ว่า จะได้รั บในอนาคต ตามการคาดการณ์ และแผนงานการดํ าเนิ น งานในอนาคตของผูบ้ ริ ห าร ภายใต้ สมมติ ฐ านการ
ดําเนินงานต่างๆที่ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยคํานึงถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม
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ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุ้นของบริษัทกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้ แก่ ผ้ซู ื้อ
วิธีการประเมินราคาหุ้น
1
2
3
4.
5.

วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี
วิธีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
วิธีมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
5.1 กรณี พ้ืนฐาน (Base Case)
5.2 กรณี วเิ คราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)

4.21
4.30 - 5.84
7.79 - 7.91
7.50 - 7.91

ราคาเสนอขาย
ให้ แก่ผู้ซื้อ
(บาทต่ อหุ้น)
4.25
4.25
4.25
4.25

4.06 - 4.28
2.35 - 5.99

4.25
4.25

ราคาประเมิน
(บาทต่ อหุ้น)

ราคาประเมินสู งกว่ า/(ตํ่ากว่ า)
ราคาเสนอขายให้ แก่ผู้ซื้อ
บาท
ร้ อยละ
(0.04)
(0.94)
0.05 - 1.59
1.18 - 37.41
3.54 - 3.66
83.29 - 86.12
3.25 - 3.66
76.47 - 86.12
(0.19) - 0.03
(1.90) - 1.74

(4.47) - 0.71
(44.71) - 40.94

ทั้งนี้ การประเมิ นราคาหุ ้นในแต่ละวิธีมีขอ้ ดี และข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่ งสะท้อนถึ งมูลค่าที่เหมาะสมในการ
ประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธี ดังนี้
1) วิธีมูลค่ าหุ้ นตามบัญชี (Book Value Approach) สะท้อนถึงฐานะการเงิ นขณะใดขณะหนึ่ ง และมูลค่า
ทรัพย์สิน หนี้สิน ตามที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสิ นทรัพย์บางรายการ ได้แก่ เงินลงทุน และที่ดิน
รวมทั้งไม่ได้คาํ นึ งถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต
2) วิธีปรับปรุงมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์สุทธิ ได้
มากกว่าวิธีมูลค่าหุ ้นตามบัญชี โดยได้ปรั บปรุ งเงิ นลงทุ นระยะยาวอื่น และที่ ดินเพื่อให้ได้มูลค่ายุติธรรมที่ ใกล้เคี ยงกับ
ปั จจุบนั มากขึ้น อย่างไรก็ตาม วิธีน้ ี ไม่ได้คาํ นึ งถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต
3) วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนดังกล่าวของบริ ษทั จดทะเบียนที่ใช้อา้ งอิง โดยไม่ได้คาํ นึงถึงผลประกอบการ
ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในอนาคต
ทั้งนี้ การประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั ตามวิธีที่อา้ งอิงการคํานวณจากมูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ในสภาวะการณ์
ปั จจุบนั อาจมีขอ้ จํากัด เนื่องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้มลู ค่าตามบัญชีในอนาคตอันใกล้จะลดลงไปอีก ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ที่ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ยังคงชะลอตัว ประกอบกับบริ ษทั ขาดเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาหรื อขยายธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
และมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึนได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ ยงสูงจากการขาดสภาพคล่อง และมีภาระผูกพันและหนี้สินจํานวนมาก
4) วิธีมูลค่ าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เนื่ องจากหุน้ ของบริ ษทั มีสภาพคล่องในการซื้ อ
ขายหุน้ ค่อนข้างตํ่าและมีปริ มาณหุน้ ที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันค่อนข้างน้อย ราคาตลาดของหุน้ ของ
บริ ษทั จึงไม่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหุน้ ได้ดีเท่าที่ควร
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5) วิธีมูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flow Approach) เป็ นวิธีที่คาํ นึ งถึงการดําเนิ น
ธุรกิจและการทํากําไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต ซึ่ งเป็ นการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณ
การกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ภายใต้สมมติฐานการดําเนิ นงานตาม
แผนงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต โดยคํานึงถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใช้ประเมินมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั คือ วิธีมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ โดยราคาหุน้ ของบริ ษทั ที่ได้จากการประเมินในกรณี พ้ืนฐาน (Base Case) เท่ากับ 4.06 - 4.28
บาทต่อหุ ้น และในกรณี วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เท่ากับ 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่ม
ทุนที่ 4.25 บาทต่อหุ ้น อยู่ในช่ วงของการประเมิ นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระมี
ความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือที่ 4.25 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่เหมาะสม
1.4.2

ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขการเข้ าทํารายการ

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเป็ นธรรมของเงื่อนไขการเข้าทํารายการจากข้อมูลที่ปรากฏในมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด แบบหนังสื อขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิให้ได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ (แบบ 247-7) ร่ างสัญญาจองซื้ อหุ ้น และร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าทํารายการ พบว่า มีเงื่อนไขการเข้าทํารายการที่มีแนวทางเป็ นการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป ได้แก่ การได้รับอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั การอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจํากัด การอนุมตั ิผ่อนผัน
ให้ผซู ้ ้ือไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั จากการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้ ในวันที่จองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนเสร็ จสิ้ น บริ ษทั จะแต่งตั้งบุคคล 3 รายชื่อที่เสนอชื่อโดยผูซ้ ้ื อเป็ นกรรมการใหม่ของบริ ษทั แทนกรรมการ
ปั จจุบนั ที่จะลาออกไป และกําหนดให้กรรมการใหม่คนใดคนหนึ่งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ร่ วมกับกรรมการ
อีกผูห้ นึ่ง มีความเหมาะสม
การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อในครั้งนี้ บริ ษทั กําหนดสิ่ งตอบแทนทั้งหมดเป็ น
เงิ นสดและรับชําระค่าตอบแทนทั้งจํานวนในวันจองซื้ อหุ ้น มีความเหมาะสม โดยเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปของการรับชําระ
ค่าตอบแทนจากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนทัว่ ไป ประกอบกับการได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนเป็ นเงินสด จะสอดคล้องกับแนว
ทางการบริ หารเงินของบริ ษทั ที่จะใช้เงินสดเพือ่ นําไปใช้ในการดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั โดยจะนําเงินที่ได้ไปใช้ในการชําระ
ค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ในจํานวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้ นําไปใช้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน และใช้
สําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น
การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริ ษทั จํานวน 200,000,000 หุน้ ให้แก่ผซู ้ ้ือจะทํา
ให้ ผูซ้ ้ื อมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยภายหลังการเข้าทํารายการในครั้งนี้ ผูซ้ ้ื อจะถือหุ ้นใน
บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว
ของบริ ษทั ) การถือหุน้ ของผูซ้ ้ือที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็ นสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั ) ทําให้ผซู ้ ้ื อมีหน้าที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ซึ่ งผูซ้ ้ื อไม่ประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ
บริ ษทั และจะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (Whitewash)
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ภายใต้ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
การกําหนดเงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และการ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาด (2) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash)
(Whitewash) โดยผูซ้ ้ือ รวมทั้งวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของ
บริ ษทั การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุน และการเพิ่มทุนของบริ ษทั นั้น เป็ นวาระ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งการจะดําเนินการใดๆ ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนทั้งสองวาระ รวมทั้งวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย หากมีวาระใดวาระหนึ่ งดังกล่าวไม่ได้รับ
การอนุมตั ิ จะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสม เนื่องจากผูซ้ ้ื อไม่ประสงค์ที่จะทําคําเสนอ
ซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั จากการได้มาซึ่ งหุ ้นของบริ ษทั ในครั้งนี้ และหากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นไม่อนุมตั ิการ
เพิ่มทุนตาม (1) การดําเนิ นการทํา Whitewash ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่ องจากบริ ษทั จะไม่สามารถออกหุ ้นเพิ่มทุนได้
ตามกฎหมาย
เงื่อนไขในการเข้าร่ วมลงทุนของผูซ้ ้ือในบริ ษทั ครั้งนี้ กําหนดให้ภายหลังการได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ผู ้
ซื้ อจะไม่ขายหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรเป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้นในส่ วนเพิ่มทุ นของบริ ษทั เริ่ มทําการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุน้ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 6 เดือน ผูซ้ ้ือสามารถทยอยขายหุ น้ ได้ในจํานวนร้อย
ละ 25 ของจํานวนหุน้ ที่ถกู ห้ามขาย ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่มคี วามเหมาะสม และเป็ นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง อี กทั้งยังเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลดลงของราคาหุ ้น ในกรณี ที่มีการขายหุ ้นของบริ ษทั
จํานวนมากในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดในการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กบั ผูซ้ ้ือในครั้งมีความเหมาะสม และไม่ได้เป็ นเงื่อนไขที่จะทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด
1.5 สรุ ปความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท ให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณี การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ นของบริ ษทั ให้แก่ บุ คคลใน
วงจํากัด ได้แก่ บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี มีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยจะทําให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
ช่วยเสริ มสภาพคล่องในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่บริ ษทั มีภาระหนี้ สินที่จะครบกําหนดชําระ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุ รกิ จที วีดิจิทัลที่อยู่ในช่ วงเริ่ มต้นของการดําเนิ นธุ รกิ จและจําเป็ นต้องใช้เงิ นลงทุ นสู ง โดยบริ ษทั สามารถระดมทุนใน
จํานวนเงิ นที ่สูงได้อย่างรวดเร็ วและครบถ้วน การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทําให้บริ ษทั มี ฐานะการเงิ นดี ข้ ึน และมีอตั ราส่ วน
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี้ การที่ผูซ้ ้ื อเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั โดยไม่มีแผน
หรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในวัตถุประสงค์และแผนการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตลอดจนไม่มีนโยบาย
ที่ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ จะทําให้บริ ษทั สามารถ
ดําเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีพนั ธมิตรทางธุ รกิ จ (Strategic Shareholder) ที่มีความพร้อมด้านเงิ นทุนและ
ประสบการณ์โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยเพิ่ม
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ความเชื่อมัน่ ของบริ ษทั ต่อนักลงทุนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน
ของบริ ษทั ในอนาคต
การเข้าทํารายการในครั้งนี้มีผลกระทบและความเสี่ ยงต่อบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จะได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้นและสิ ทธิ ออกเสี ยง (Control Dilution) จากเดิ มที่มีสัดส่ วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ
52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด ทําให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 20.48 ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่ วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนคาดว่ามูลค่า
ขาดทุนต่อหุน้ ของบริ ษทั จะลดลงจากเดิมก่อนการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาตํ่ากว่า
ราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั เข้าข่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ นเรื่ องการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Sharebased
Payments) ซึ่งบริ ษทั จะบันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนกับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจาก
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ทําให้บริ ษทั อาจมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอีกได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ถึงเหตุผล ความจําเป็ นที่บริ ษทั จะต้องจัดหาเงินทุนจํานวนมาก โดยเฉพาะเพือ่ ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามภาระผูกพันที่มีอยู่
จากการดําเนิ นธุ รกิ จที วีดิจิทลั ได้อย่างเพียงพอตามกําหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จส่ วนอื่นๆ ของ
บริ ษทั ภายใต้ขอ้ จํากัดทางการเงินที่บริ ษทั ประสบผลขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศในปั จจุบนั ที่ยงั ชะลอตัวและภาวะอุตสาหกรรมทีวดี ิจิทลั ที่มีการแข่งขันสู ง การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อในครั้งนี้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เป็ นอย่างยิ่งและมากกว่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น
หากพิจารณาราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ท่ี 4.25 บาทต่อหุ ้น ที่
ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็ นว่า เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม โดยเป็ นราคาที่อยูใ่ นช่วงราคาที่ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ
ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสด ที่เท่ ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ ้น และเป็ นราคาที่อยู่ในช่ วงของการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เท่ากับ 2.35 - 5.99 บาทต่อหุน้
นอกจากนี้ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทํารายการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้กบั บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขการเข้าทํารายการที่มีแนวทางเป็ นการปฏิ บตั ิโดยทัว่ ไป หรื อ
เป็ นเงื่อนไขที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง โดยได้คาํ นึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นสําคัญ และไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด
ทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ได้ แก่ บริษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ซึ่งเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีความ
สมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการ
และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด ในครั้งนี้
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2. การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของบริษัท โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
2.1.1 ลักษณะของหลักทรัพย์ ทเี่ กีย่ วข้ องและหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขายให้ แก่ผ้ขู อผ่อนผัน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญ ได้แก่ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั การ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อย
ละ 10 ของราคาตลาด ซึ่ งบริ ษทั จะเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพือ่ จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ
บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี (“ผูซ้ ้ื อ” หรื อ “ผูข้ อผ่อนผัน”) ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 4.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 850,000,000 บาท และ (2) การผ่อน
ผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) โดยผูข้ อผ่อนผัน
เนื่องจากภายหลังที่ผขู ้ อผ่อนผันได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตาม (1) ข้างต้นแล้ว ผูข้ อผ่อนผันจะ
ถือหุน้ ในบริ ษทั ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั ) สัดส่ วนการถือครองหุ ้นของผูผ้ ่อนผันในบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น ข้าม
ร้อยละ 25 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิ่มทุน) ส่ งผลให้ผขู ้ อผ่อนผันต้องทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 อย่างไรก็ตาม ผูข้ อผ่อนผันได้แจ้งต่อบริ ษทั ว่าไม่ประสงค์
จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ งั หมดของบริ ษทั และมี ความประสงค์จะยืน่ คําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พย์
ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash) ภายใต้ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
การเข้าถือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โดยผูข้ อผ่อนผันในครั้งนี้ อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่สาํ คัญ คือ (1) การอนุมตั ิเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคา
ขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และ (2) การอนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ
บริ ษทั (Whitewash) รวมทั้งเรื่ องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่กาํ หนดในระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ครั้งที่ 1/2560
ได้แก่ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั (จํานวน 135 หุน้ ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุน และการเพิ่มทุนของบริ ษทั เนื่องจากเรื่ องต่างๆตาม (1) และ (2) และเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าว เป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากมีเรื่ องวาระใดวาระหนึ่ ง
ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะถือว่าเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณา
เรื่ องในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการขอผ่อนผัน
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash) และมีความเห็นให้เสนอเรื่ อง
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นี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป ซึ่ งผูข้ อผ่อนผันจะได้รับ
การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
2.1.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ขอผ่อนผัน
รายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ 1 ข้อ 1.1.5 รายละเอียดของบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของรายงานที่ปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระฉบับนี้
2.1.2 ข้ อมูลบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
2.2 ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของกิจการ
2.2.1 ความเห็นต่ อนโยบายและแผนงานบริหารกิจการทีเ่ สนอโดยผู้ขอผ่อนผัน
(ก) นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
ภายหลังผูข้ อผ่อนผันได้มาซึ่งหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั
ร้อยละ 47.62 จากเดิมที่ไม่มีการถือหุ ้นในบริ ษทั ซึ่ งถือว่ามีนยั สําคัญหรื อมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 25
แต่ไม่ถึงหรื อเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยผูข้ อผ่อนผันได้ระบุไว้ในแบบ
หนังสื อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิให้ได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ
กิจการ (แบบ 247-7) ว่าภายใน 12 เดือนภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์เพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผน
หรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ แผนการบริ หารจัดการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้าง
ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนของบริ ษทั ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษทั มีแผนใน
การซื้อหุน้ เพิม่ ทุนในบริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 1,200,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยน
1,800,000,000 บาท กล่าวคือ เพิ่มทุนอีกจํานวน 600,000,000 บาท เพือ่ จัดสรรและเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น ตามที่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรั พย์ เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริ ษทั ผูข้ อผ่อนผันอาจพิจารณา
ทบทวนและปรับแผนการบริ หารจัดการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการเงินในอนาคตของบริ ษทั ให้เหมาะสมกับ
สภาวะธุรกิจและฐานะการเงินของบริ ษทั ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยผูข้ อผ่อนผันจะยังคงให้บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ประกอบธุรกิจที่ดาํ เนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อไป (อันได้แก่ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจสํานักพิมพ์ และธุรกิจอื่นๆ
เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษของบริ ษทั และธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ) นอกจากนี้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผนที่จะ
เพิกถอนหุ ้นของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วง 12 เดือน นับจากผูข้ อผ่อนผัน
ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ท่ีผขู ้ อผ่อนผันจําเป็ นต้องทําตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะจําหน่ายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ในปั จจุบนั เว้นแต่ในการประกอบกิจการตามปกติวิสัยของบริ ษทั โดยอาศัยหลักการตามปกติวิสัย (arm’s length) หรื อ
เป็ นไปตามแผนงานที่มีอยูห่ รื อที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทั้งนี้ หากบริ ษทั มีแผนที่จะ
ได้มา และ/หรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ผูข้ อผ่อนผันจะดําเนิ นการให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
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ทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)
นอกจากนี้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั กําหนดไว้ว่า
หากไม่มีความจําเป็ นอื่นใด คณะกรรมการของบริ ษทั มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุ ้น โดยมีอตั ราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดําเนิ นงานในอัตราที่ไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีความจําเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริ หาร บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ใดๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสภาวะธุรกิจในอนาคต โดยคํานึ งถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริ ษทั เป็ นสําคัญ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบ 247-7 อย่างมีนยั สําคัญ ผูข้ อผ่อนจะขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็ นว่า บริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริ หารบริ ษทั
ตามที่ผขู ้ อผ่อนผันได้ระบุไว้ขา้ งต้น บริ ษทั จะยังคงประกอบธุรกิจต่อเนื่องไปตามปกติเช่นเดิม โดยบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบอันมีนยั สําคัญใดๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าวข้างต้น แต่จะได้รับประโยชน์จากการถือ
หุน้ ในบริ ษทั ของผูข้ อผ่อนผัน ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงการเข้าร่ วมลงทุนของผูข้ อผ่อนผัน โดยบริ ษทั จะได้มาซึ่งแหล่งเงินทุน
เพื่อนําไปใช้ในการชําระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ในจํานวนที่เกินจากการเบิกเงิ นกูย้ ืมตามสัญญาเงินกู้ นําไปใช้ชาํ ระคืนเงิ น
กูย้ มื สถาบันการเงิน และใช้สาํ หรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น
ดังนั้น ภายหลังการเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของผูข้ อผ่อนผันในครั้งนี้ บริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
บริ หารงานและการจัดการภายในกิจการของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ โดยในวันที่จองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็ จสิ้ น บริ ษทั จะ
แต่งตั้งบุคคล 3 รายที่เสนอชื่อโดยผูข้ อผ่อนผัน เป็ นกรรมการใหม่ของบริ ษทั แทนที่กรรมการปั จจุบนั ที่จะลาออกไป และ
กําหนดให้กรรมการใหม่คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ร่ วมกับกรรมการอีกผูห้ นึ่ ง โดยบริ ษทั จะ
ยังคงดําเนิ นธุรกิ จสื่ อและสิ่ งพิมพ์ต่อไป หากแต่การปรับกลยุทธ์ตามแผนงานการดําเนิ นในอนาคตดังกล่าว ซึ่ งคาดว่าจะ
สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอื่นๆของบริ ษทั ใน
ระยะยาวได้
(ข) นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันจะยังคงมีการทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ต่อไป ภายใต้ราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่บริ ษทั ให้แก่บุคคลภายนอก โดยลักษณะ
รายการ จํานวน หรื อมูลค่าของธุรกรรมอาจเพิม่ ขึ้น ลดลง หรื อเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูก่ บั แผนงานของนิติบุคคลแต่ละแห่งใน
อนาคตเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ดี ผูข้ อผ่อนผันคาดว่าการทํารายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มผูข้ อผ่อนผันและบริ ษทั ในอนาคต
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญ
ทั้งนี้ ในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันมีรายการระหว่างกัน
กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้แก่ รายการซื้ อสื่ อโฆษณาในช่องทีวีดิจิทลั AMARIN TV และในนิ ตยสาร รวมทั้ง
การเช่าพื้นที่ในงานแฟร์ โดยมีมูลค่ารวมของรายการระหว่างกันในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เท่ากับ 0.36
ล้านบาท และ19.46 ล้านบาท ตามลําดับ

- 73 -

181

รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์

ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผนงานที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตในการเข้าทํารายการระหว่างกันซึ่ งบริ ษทั กําหนด
ไว้แต่เดิมอย่างมีนยั สําคัญ โดยผูข้ อผ่อนผันและบริ ษทั ได้กาํ หนดข้อตกลงและเงื่อนไขว่าด้วยรายการระหว่างกันในอนาคต
เพือ่ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติวสิ ยั และราคาตลาดที่เทียบเท่ากับราคาที่ได้กระทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทาํ ขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติวิสัยของบริ ษทั
โดยอาศัยหลักการตามปกติวสิ ยั (arm’s length)
นอกจากนี้ กรณี ท่ีมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากผูข้ อผ่อนผันเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แล้ว
ผูข้ อผ่อนผันจะดําเนินการให้คณะกรรมการของบริ ษทั ยังคงต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มา
และจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่มีนัยสําคัญ และหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานที่มีส่วนได้เสี ยในรายการระหว่างกันดังกล่าวจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิรายการ และจะต้องมีการเปิ ดเผย
รายละเอียดของรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย กับนิ ติบุคคล
ตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อ นผัน จะมี ต่ อ ไปในอนาคต ซึ่ ง จะเป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ผูข้ อผ่อ นผัน ไม่ มี แ ผนงานที ่จ ะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตในการเข้าทํารายการระหว่างกันซึ่ งบริ ษทั กําหนดไว้แต่เดิ มอย่างมีนัยสําคัญ โดยการทํา
รายการระหว่างกันจะต้องปฏิบตั ิเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิกบั บุคคลภายนอก และมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและ
ขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ไ ด้ บริ ษทั จะปฏิ บัติต ามนโยบายและขั้น ตอนการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ่ดี โดยมี คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าที่ในการพิจารณาการเข้าทํารายการระหว่างกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับ
การทํารายการระหว่างกัน รวมทั้งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น มีความจําเป็ น และมีความสมเหตุสมผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2.2.2 สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดที่ผู้ขอผ่ อนผันจะมีภายหลังการได้ มาซึ่งหลักทรั พย์ และทีจ่ ะสามารถได้ มาเพิ่มเติมใน
อนาคตโดยไม่ เกิดหน้ าทีใ่ นการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของกิจการ
ณ วันที่ผูข้ อผ่อนผันยืน่ คําขอผ่อนผันและสําเนาแบบหนังสื อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ความเห็ นชอบให้
ได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ (แบบ 247-7) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูข้ อ
ผ่อนผันไม่ได้ถือหุน้ ใดๆในบริ ษทั ภายหลังจากที่ผขู ้ อผ่อนผันได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุน้
จะทําให้ผขู ้ อผ่อนผันถือหุน้ สามัญในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิ ทธิออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
กลุ่มผู้ถือหุ้น

ผูถ้ ือหุน้ เดิม
1. ครอบครัวอุทกะพันธุ์
2. ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
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ก่อนเพิม่ ทุน
สั ดส่ วน
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
(%)
131,474,515
88,525,350

59.76
40.24
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หลังเพิ่มทุน
สั ดส่ วน
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
(%)
131,474,515
88,525,350

31.30
21.08

เพิ่มขึน้ /
(ลดลง) (%)
(28.46)
(19.16)
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กลุ่มผู้ถือหุ้น

รวม
ผูถ้ ือหุน้ ใหม่
ผูข้ อผ่อนผัน
รวมทั้งสิ้น

ก่อนเพิม่ ทุน
หลังเพิ่มทุน
สั ดส่ วน
สั ดส่ วน
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
(%)
(%)
219,999,865
100.00
219,999,865
52.38
219,999,865

100.00

200,000,000
419,999,865

47.62
100.00

เพิ่มขึน้ /
(ลดลง) (%)
(47.62)
47.62
-

ทั้งนี้ สัดส่ วนการถือหุ ้นของผูข้ อผ่อนผันในบริ ษทั ที่ ร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและ
ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ถือเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ มีนัยสําคัญ ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถมีเสี ยงส่ วนใหญ่ที่จะ
ควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ แต่สามารถใช้สิทธิถ่วงดุลในบางเรื่ องที่ขอ้ กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ตอ้ ง
ได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การขออนุมตั ิเพิ่มทุน ลดทุน การผ่อนผันไม่ตอ้ งทําคํา
เสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการขอผ่อนผันทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั
(Whitewash) ในครั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันจะสามารถเข้าถือหุน้ ของบริ ษทั ได้อีกน้อยกว่าร้อยละ 2.38 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่ งจะทําให้ผูข้ อผ่อนผันถือหุ ้นของบริ ษทั ไม่ถึงหรื อไม่ขา้ มจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ที่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
2.2.3 ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษทั
2.2.3.1 ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้ นในสิ ทธิ ออกเสี ยง (Control Dilution) ส่ วนแบ่ งกําไร (Earning Dilution) และราคา
(Price Dilution)
ในกรณี ที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ งจะประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมตั ิให้
บริ ษทั เพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุน้ โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ ผูข้ อผ่อนผัน รวมถึง
อนุ มตั ิให้ผูข้ อผ่อนผันได้มาซึ่ งหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมด โดยอาศัยมติ ที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในครั้ งนี้ จะทําให้ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิ ทธิ ออกเสี ยง (Control
Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) ดังนี้
ผลกระทบต่อ
สิ ทธิออกเสี ยง (Control Dilution)
ราคาต่อหุน้ (Price Dilution)

ลดลง (ร้ อยละ)
47.62
20.48

หมายเหตุ: รายละเอียดการคํานวณผลกระทบของการลดลงของสิ ทธิในการออกเสี ยง และราคาหุ ้นจากการเสนอ
ขายหุ ้น สามัญเพิ่มทุ น ปรากฏในส่ วนที ่ 1 ข้อ 1.3.2 ข้อ ดี ข้อด้อยระหว่า งการทํา รายการกับ ไม่ท าํ
รายการ (2) ข้อด้อยของการทํารายการ ข้อย่อย 1) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมจากการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Dilution Effect) ของรายงานปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี้

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผขู ้ อผ่อนผัน จะทําให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเดิมของบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ และ
สิ ทธิ ในการออกเสี ยงในบริ ษทั ลดลงจากเดิ มที่สัดส่ วนร้อยละ 40.24 เหลือร้อยละ 21.08 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
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บริ ษทั ภายหลังการเพิ่มทุน แต่ท้ งั นี้หากพิจารณาถึงประโยชน์ต่างๆ ที่บริ ษทั จะได้รับจากการเพิ่มทุน และการนําเงินที่ได้ไป
ใช้ในการชําระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ในจํานวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้ นําไปใช้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมสถาบัน
การเงิน และใช้สาํ หรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น อันจะนํามา
ซึ่งรายได้และผลกําไรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงคาดว่าในอนาคตจะสามารถสร้างผลกําไรที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริ ษทั ได้
นอกจากนี้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากับ 4.25 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งตํ่ากว่า
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่ ว งนํ้าหนัก ของหุ ้น บริ ษทั ที่ ซ้ื อ ขายในตลาดหลักทรั พย์ยอ้ นหลัง 7 วัน ทํา การก่ อ นวันประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ งมีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผขู ้ อผ่อนผันในครั้งนี้ ที่เท่ากับ 7.47 บาท
ต่อหุน้ ทําให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ ร้อยละ 20.48 จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ื อในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบ
ในทางลดลงต่อส่ วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุน จํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั จะเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มลู ค่าขาดทุนต่อหุน้ ของบริ ษทั จะลดลงจากเดิม ภายใต้สมมติฐานการคํานวณที่ใช้ตวั เลขผลขาดทุนสุทธิจาํ นวนเท่า
เดิม
2.2.3.2 ความเสี่ยงที่ผ้ ขู อผ่ อนผันจะสามารถใช้ สิทธิ คัดค้ านมติท่ีประชุมผู้ถอื หุ้นของบริ ษทั
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2.2.3.1 สัดส่วนการถือหุน้ ของผูข้ อผ่อนผัน ภายหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิม่ ทุน) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวถึงแม้จะไม่ใช่เสี ยงข้างมากที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นได้เกือบทั้งหมดก็ตาม แต่สัดส่ วนดังกล่าวที่ มากกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ทําให้ผ ูข้ อผ่อนผันสามารถใช้สิทธิ ถ่วงดุลในบางเรื่ องที่ขอ้ กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
กําหนดให้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การขออนุมตั ิเพิ่มทุน ลดทุน การผ่อน
ผันไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม หากในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวใด มีผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นนอกเหนื อจากผูซ้ ้ื อ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมหรื อ
มอบฉันทะ อาจทําให้ผซู ้ ้ื อมีสิทธิ ออกเสี ยงในการประชุมนั้นมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง จนเป็ นผลทําให้ผซู ้ ้ือสามารถควบคุมมติต่างๆ ที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากได้ท้ งั หมด ผูถ้ ือหุ ้น
รายอื่นจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลอํานาจกับผูซ้ ้ื อได้ หรื อในกรณี ที่ผูซ้ ้ื อสามารถมีสิทธิ ออกเสี ยงในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้จนถึงหรื อเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด ผูซ้ ้ือก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ได้ท้ งั หมด ซึ่ ง
รวมถึงบางเรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
2.2.4 ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการอนุมตั กิ ารผ่อนผัน Whitewash
ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ให้แก่ผูข้ อผ่อนผัน บริ ษทั จะได้เงิ นรับเงิ นทุนจากการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็ นมูลค่ารวม 850.00 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีเงินทุนไปใช้ในการชําระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ใน
จํานวนที่เกิ นจากการเบิ กเงิ นกูย้ ืมตามสัญญาเงิ นกู้ นําไปใช้ชาํ ระคืนเงิ นกูย้ ืมสถาบันการเงิ น และใช้สําหรับเป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น ส่งผลให้บริ ษทั มีฐานะการเงินและสภาพคล่อง
ที่มน่ั คงขึ้น ประกอบกับบริ ษทั จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุน้ และร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของผูข้ อผ่อนผัน โดยมี
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เหตุผลความจําเป็ นในการเข้าทํารายการตามที่ปรากฏในส่ วนที่ 1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการเข้าทํา
รายการของรายงานที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
การระดมทุ น โดยการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น ให้แก่ ผูข้ อผ่อนผัน ในครั้ งนี้ จะสามารถทําได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว และสามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามจํานวนที่ตอ้ งการได้ดีกว่าเมื่อเที ยบกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปหรื อผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากในอนาคตบริ ษทั มีผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ ึนจากการขยายธุรกิจ
นอกจากนี้ การเข้ามาเป็ นถื อหุ ้นใหญ่ของผูข้ อผ่อนผันในบริ ษทั จะไม่เกิ ดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
บริ หารงานและการจัดการภายในกิ จการของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ โดยบริ ษทั จะยังคงดําเนิ นธุ รกิ จสื่ อและสิ่ งพิมพ์ อัน
ได้แก่ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจสํานักพิมพ์ และธุรกิจอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษของบริ ษทั และธุรกิจทีวดี ิจิทลั ของบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ต่อไป
2.2.5 ความเสี่ยงของการไม่ อนุมตั กิ ารผ่อนผัน Whitewash
เนื่องจากเงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั และการ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาด (2) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Whitewash)
(Whitewash) โดยผูซ้ ้ือ รวมทั้งวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ ผูข้ อผ่อนผัน โดยกําหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของราคาตลาด และ (2) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ (Whitewash) โดยผูข้ อผ่อนผัน รวมทั้งวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและ
กัน ซึ่งการจะดําเนินการใดๆ ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนทั้งสองวาระ หากมีวาระ
ใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมตั ิ จะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก เนื่องจากผูข้ อผ่อนผันไม่ประสงค์ที่
จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั จากการได้มาซึ่ งหุ ้นของบริ ษทั ในครั้งนี้ ดังนั้น ด้วยเหตุผลความจําเป็ นใน
การเข้าทํารายการตามที่ ปรากฏในส่ วนที่ 1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการเข้าทํารายการของรายงานที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นไม่อนุมตั ิการผ่อนผัน Whitewash บริ ษทั ก็จะไม่สามารถออก
หุน้ เพิม่ ทุนได้ ซึ่งจะมีผลกระทบหรื อความเสี่ ยงต่อบริ ษทั ดังนี้
1) ความเสี่ ยงด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ และทันต่อความต้องการใช้ในการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั ให้มี
ความต่อเนื่องต่อไปในอนาคตได้ โดยการประกอบธุรกิจทีวดี ิจิทลั ที่ดาํ เนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้น
ธุ รกิ จ ซึ่ งต้องใช้เงิ นทุนสู งสําหรับจ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต ค่าเช่ าโครงข่าย การจ่ ายชําระคืนเงิ นกูย้ ืม
สถาบันการเงิน และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นธุรกิจ การผลิตรายการที วีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่ งล้วนเป็ น
ภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายจํานวนที่สูง ที่บริ ษทั มี ความจําเป็ นเร่ งด่ วนที่จ ะต้องจัดหาแหล่งเงิ นทุ นให้เพียงพอ
เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อยสามารถดําเนิ นต่อไปได้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่
ยังคงชะลอตัว ประกอบกับสถานะของบริ ษทั ในปั จจุบนั ที่มีหนี้ สินสู งและมีผลขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อใช้ในการดําเนิ นการต่างๆ จะช่วยเสริ มศักยภาพในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และ
ส่งผลให้บริ ษทั สามารถเสริ มสร้างรายได้ให้เติบโตมากขึ้นและผลประกอบการสามารถมีกาํ ไรได้ในอนาคต
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2) ความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถชําระคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินได้ตามกําหนดเวลา และจะไม่สามารถเบิกรับเงิน
กูย้ ืมส่ วนที่เหลือเพื่อมาใช้ในการดําเนิ นธุรกิ จต่อไปได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ ยงจากการถูกฟ้ องร้องจากการผิดนัด
ชําระหนี้
3) มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่สูงและเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงินผูใ้ ห้กยู้ ืมกําหนด อีกทั้งอาจไม่
สามารถได้รับการผ่อนผันหรื อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนดังกล่าวจากสถาบันการเงินได้ ซึ่ งจะทําให้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการผิดเงื่อนไขการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
2.3 ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ ทอ่ี อกใหม่ ทบ่ี ริษัทจะเสนอขายให้ แก่ ผ้ขู อผ่อนผัน
บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูข้ อผ่อนผันจํานวนไม่เกิ น 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 4.25 บาท ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ ้นดังกล่าว โปรดพิจารณาในส่ วนที่ 1 ข้อ 1.4 ความเป็ นธรรมของ
ราคาและเงื่อนไขของรายการ ข้อย่อย 1.4.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการ ของรายงานที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระฉบับนี้
ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับราคาเข้ าทํารายการ
วิธีการประเมินราคาหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี
วิธีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
วิธีมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
5.1 กรณี พ้นื ฐาน (Base Case)
5.2 กรณี วเิ คราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)

ราคาประเมิน
(บาทต่ อหุ้น)
4.21
4.30 - 5.84
7.79 - 7.91
7.50 - 7.91
4.06 - 4.28
2.35 - 5.99

ราคาเสนอขายหุ้นเพิม่ ราคาประเมินสู งกว่ า/(ตํ่ากว่ า) ราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิม่ ทุนแก่ผู้ขอผ่ อนผัน
ทุนแก่ผู้ขอผ่ อนผัน
(บาทต่ อหุ้น)
บาท
ร้ อยละ
4.25
(0.04)
(0.94)
4.25
0.05 - 1.59
1.18 - 37.41
4.25
3.54 - 3.66
83.29 - 86.12
4.25
3.25 - 3.66
76.47 - 86.12
4.25
4.25

(0.19) - 0.03
(1.90) - 1.74

(4.47) - 0.71
(44.71) - 40.94

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมในการนํามาใช้ประเมินมูลค่าหุ น้ คือ วิธี มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสด เนื่องจากเป็ นวิธีที่คาํ นึ งถึงการดําเนิ นธุรกิจและการทํากําไรของบริ ษทั ในอนาคต โดยราคาหุ ้นที่ได้จากการ
ประเมินด้วยวิธีดงั กล่าวเท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนที่ 4.25 บาทต่อหุ ้น อยูใ่ นช่วงราคาหุ ้นที่
ประเมินของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็ นว่า ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือที่ 4.25 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่เหมาะสม
2.4 ความครบถ้ วนถูกต้ องของรายชื่ อและจํานวนหุ้นทีถ่ ือโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน
ณ วันที่ผูข้ อผ่อนผันยืน่ คําขอผ่อนผันและสําเนาแบบหนังสื อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ความเห็ นชอบให้
ได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ (แบบ 247-7) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูข้ อ
ผ่อนผันไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันถือหุน้ ในบริ ษทั แต่อย่างใด
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2.5 สรุปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผ่ อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ท้ังหมดของกิจการ
โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็ นว่าการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผูข้ อผ่อนผันมี
ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เนื่องจากจะทําให้บริ ษทั สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจํานวนมากได้ในเวลาที่
รวดเร็ วเพื่อเพิ่มฐานเงินทุน โดยเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผขู ้ อผ่อนผันในครั้งนี้ บริ ษทั จะ
นําไปใช้ในการชําระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ในจํานวนที่เกินจากการเบิกเงินกูย้ ืมตามสัญญาเงินกู้ นําไปใช้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืม
สถาบันการเงิน และใช้สาํ หรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญภายใน
12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั จะยังคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิ มได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะมีฐานะการเงิ นที่แข็งแกร่ งขึ้น มี
โอกาสที่ขยายธุรกิจและมีผลการดําเนิ นงานที่เติบโตและดีข้ ึนในอนาคต ซึ่ งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผ ถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้รับ
ผลตอบแทนและส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ที่ดีข้ ึน หากบริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานจากการประกอบธุรกิจที่ดีข้ ึน
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการในครั้งนี้ ทําให้ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออก
เสี ยง (Control Dilution) และราคาหุ ้นที่ลดลง (Price Dilution) นอกจากนี้ การที่ผูข้ อผ่อนผันมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญหรื อมีสัดส่ วนการถือหุ ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะทําให้ผ ขู ้ อ
ผ่อนผันสามารถถ่วงดุลการออกเสี ยงหรื อคัดค้านมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุ น้ (Block Vote) ในเรื่ องสําคัญๆซึ่ งต้องใช้คะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงได้
ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูข้ อผ่อนผันที่ 4.25 บาทต่อหุ ้น เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม โดยเป็ นราคาที่อยู่
ในช่วงราคาที่ท่ีปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินได้จากวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด ที่เท่ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ ้น
และเป็ นราคาที่อยูใ่ นช่วงของการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เท่ากับ 2.35 - 5.99 บาทต่อ
หุน้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า การทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความ
ยุตธิ รรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั กิ ารทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ ผู้ซื้อ รวมทั้งอนุ มัติการผ่ อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พย์
ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้
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สรุปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
การเข้ าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ได้แก่ บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ที่บริ ษทั มีความต้องการใช้เงิ นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นอย่างเร่ งด่วน เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเพือ่ ชําระหนี้ตามภาระผูกพันต่างๆ ที่กาํ ลังจะถึงกําหนดชําระและเป็ นจํานวน
เงินที่สูง โดยสื บเนื่องจากการที่บริ ษทั ประสบภาวะขาดทุนอย่างมากจากการดําเนิ นงานธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย หรื อ
ATV อย่างต่อเนื่องมาในช่วงเกือบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ในปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ผลขาดทุ นสุ ทธิ จาํ นวน (91.46) ล้านบาท (416.41) ล้านบาท และ (468.93) ล้านบาท
ตามลําดับ
ผลประกอบการของบริ ษทั ที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจํานวนมากจาก
การดําเนิ นธุ รกิ จที วีดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย ที่มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ ายสู ง ที่สําคัญประกอบด้วยค่าตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญาต ค่าเช่าโครงข่าย ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์สตูดิโอ ต้นทุนพนักงานและบุคลากรสายงานสนับสนุน ต้นทุนการ
ผลิตรายการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ ืมเงินสถาบันการเงินเพื่อชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาต เป็ นต้น ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนคงที่ที่ ATV ต้องชําระอยูแ่ ล้ว ในขณะที่รายได้ค่าบริ การออกอากาศซึ่ งมี
ปั จจัยหลักมาจากอัตราค่าโฆษณาและอัตราการขายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ อันเป็ น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลให้การใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ มี
แนวโน้มลดลง แต่การใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัยและสื่ ออินเทอร์ เน็ตมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในปั จจุบนั ที่ใช้ส่ื อผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับปั ญหาการเข้าถึงทีวดี ิจิทลั ของผูบ้ ริ โภคยังมีขอ้ จํากัดจากการพัฒนา
โครงข่ายทีวดี ิจิทลั ของทางการที่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และไม่สามารถขยายได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ อีกทั้งช่องทีวดี ิจิทลั
ที่มีเพิ่มขึ้นถึง 24 ช่อง ส่ งผลให้การแข่งขันในธุรกิจเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่การพัฒนาช่องรายการของ ATV ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และไม่ได้รับความนิยมจากผูช้ มเท่าที่ควร จึงไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและยังไม่มีทิศทางการฟื้ นตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้การ
จัดสรรค่าใช้จ่ายโฆษณาของภาคธุรกิจต่างๆ ที่ถือเป็ นรายได้สาํ คัญในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั มีอตั ราการเติบโตที่ลดลง
ไปด้วย ส่ งผลให้ความสามารถในการสร้างรายได้และการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิทลั ไม่เป็ นไปตามประมาณการของบริ ษทั
ทําให้ ATV ประสบปั ญหาขาดทุนจํานวนมากและต่อเนื่องมานับแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จนถึงงวดปั จจุบนั และเริ่ มมีผล
ขาดทุนเกิ นทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เป็ นต้นมา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ATV มี
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ (ขาดทุนเกินทุน) จํานวน (164.78) ล้านบาท และ (331.68) ล้านบาท ตามลําดับ
ผลประกอบการที่ขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน
และกระแสเงินสดที่ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จโดยรวมของบริ ษทั ประกอบกับในระยะเวลาอันใกล้น้ ี ATV มีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายชําระตามกําหนดเวลาของสัญญาเป็ นเงิ นจํานวนมาก ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต งวดที่ 4 ที่ตอ้ งจ่ายชําระ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 513 ล้านบาท (คาดว่าเงินส่วนหนึ่งจะมาจากการเบิกกูย้ ืมจากสถาบันการเงินประมาณ
410 ล้านบาท) การชําระคืนเงินต้นของเงินกูย้ มื สถาบันการเงินฉลี่ยประมาณเดือนละ 23 ล้านบาท (สําหรับการชําระคืนเงิน
กูย้ ืมในปี 2560) และค่าเช่าโครงข่ายเดือนละ 14.16 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกทั้งยังต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินกิจการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่ งในสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ATV มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด 18.84 ล้านบาท ซึ่ งไม่เพียงพอต่อความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงิ นทุนเพื่อการดําเนิ นธุ รกิ จและชําระภาระผูกพันตาม
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รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์

สัญญาต่างๆ ถึงแม้จะสามารถเบิกเงินกูย้ มื ตามสัญญาที่มีกบั สถาบันการเงินได้ก็ตาม ในส่วนของบริ ษทั มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 291.03 ล้านบาท ซึ่งต้องสํารองไว้ใช้สาํ หรับการดําเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของบริ ษทั โดยที่บริ ษทั ไม่มีเงินทุน
ภายในเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของ ATV ได้ หากไม่มีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอย่างเร่ งด่วนเพื่อนํามาใช้ในการ
ดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ประกอบกับสถานะของบริ ษทั ใน
ปั จจุบนั มีภาระหนี้สินสูง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั แสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้ น (Debt to Equity Ratio) สู งถึง 4.32 เท่า (อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนที่ บริ ษทั ต้องดํารงตามสัญญาเงินกูก้ บั สถาบัน
การเงินไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งสถาบันการเงินพิจารณาอัตราส่ วนดังกล่าวจากงบการเงินรวมประจําปี ของบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั
จึงอยูร่ ะหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาอนุมตั ิผ่อนผันเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามเงื่อนไข
เดิม ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสถาบันการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2560) โดย ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั มีอตั ราส่ วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.66 เท่า และได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนดังกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการจากสถาบัน
การเงิน อีกทั้งมีแนวโน้มว่าอัตราส่วนดังกล่าวเมื่อคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ในงวดปี 2559 จะมีอตั ราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเพิ่มสู งขึ้นอีก ทําให้บ ริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญากูย้ ืมเงินหากไม่ได้รับการผ่อนผันจากสถาบัน
การเงินต่อไป นอกจากนี้การที่บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงยังเป็ นข้อจํากัดในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมด้วยการ
กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ดังนั้นการจัดหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และจะช่วยให้
บริ ษทั มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมขึ้น โดยจะทําให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนลดลงจาก 4.32 เท่า เป็ น 2.25 เท่า
(คํานวณโดยอ้างอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 : หนี้ สินรวม / (ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น + เงิน
เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แ ก่ผซู ้ ้ื อ) = 3,994.96 / (925.67 + 850.00)) ซึ่ งบริ ษทั คาดว่าการเจรจาขอผ่อน
ปรนเงื่อนไขใหม่กบั สถาบันการเงินทําได้ดีข้ ึน
บริ ษทั จะนําเงิ นที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่ วนไปชําระคื นเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นที่ถึง
กําหนดชําระในปี 2560 สําหรับเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะใช้เงินที่ได้จากการดําเนิ นงานในอนาคต
หากแต่บริ ษทั มีเงิ นไม่เพียงพอจากการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั อาจพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั อีก โดยการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม หรื อบุคคลในวงจํากัด เพือ่ ให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอ ในการชําระคืน
เงินกูย้ มื สถาบันการเงินต่อไป
ในการพิจารณาทางเลือกในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ หากบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดอื่นที่ไม่ใช่ผซู ้ ้ือ หรื อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม อาจมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถขายหุ ้นได้ครบทั้ง
จํานวน และในระดับราคาที่เหมาะสม หรื ออาจมีเงื่อนไขอื่นที่ผลู ้ งทุนต้องการเกินกว่าที่บริ ษทั จะยอมรับได้ รวมทั้งอาจต้อง
ใช้เวลาในการเจรจาต่อรองหรื อมีข้ นั ตอนดําเนิ นการที่นานกว่า เช่นเดี ยวกับการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่ มี
ขั้นตอนที่นานกว่า ซึ่งอาจทําให้บริ ษทั ไม่สามารถระดมทุนได้สอดคล้องกับความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนได้อย่างเพียงพอ
และทันตามระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ และอาจส่ งผลกระทบต่อความต่อเนื่ องของการดําเนิ นธุ รกิจและความสามารถในการ
ชําระคืนหนี้ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริ ษทั ในฐานะบริ ษทั แม่และเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั ย่อย
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั สามารถระดมทุนในจํานวนเงินที่สูงได้อย่างรวดเร็ วและครบถ้วน การเพิ่มทุนในครั้งนี้
จะทําให้บริ ษทั มีฐานะการเงินดีข้ ึน จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เพิ่มขึ้นและมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ นอกจากนี้ การที่ผูซ้ ้ื อเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั โดยไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมี
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นัยสําคัญในวัตถุประสงค์และแผนการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทําให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ที่ช่วยส่งเสริ มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากมีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิ จ โดยเฉพาะธุ รกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย และการใช้สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีความพร้อมด้านสถานะทางการเงินและมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ของ
บริ ษทั ต่อนักลงทุนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ รวมทั้งช่วยเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ใน
อนาคต
การเข้าทํารายการในครั้งนี้มีผลกระทบและความเสี่ ยงต่อบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จะได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้นและสิ ทธิ ออกเสี ยง (Control Dilution) จากเดิ มที่มีสัดส่ วนร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ
52.38 และมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในครั้งนี้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด ทําให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 20.48 ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ในครั้งนี้ จากการคํานวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) จะไม่มีผลกระทบในทางลดลงต่อส่ วนแบ่งกําไร
เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุน จํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั จะเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มูลค่าขาดทุนต่อหุ น้ ของบริ ษทั จะลดลงจาก
เดิม ภายใต้สมมติฐานการคํานวณที่ใช้ตวั เลขผลขาดทุนสุทธิจาํ นวนเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริ ษทั มีผลขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้นจนถึงจํานวนหนึ่ง การเพิ่มทุนในครั้งอาจไม่ทาํ ให้บริ ษทั มีผลขาดทุนต่อหุ น้ ลดลงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผล
ขาดทุนของบริ ษทั มาจากการดําเนินงานของ ATV ที่ประสบผลขาดทุนจํานวนมาก จากการมีรายได้ค่าโฆษณาตํ่ากว่าที่ควร
มาก ในขณะที่มีตน้ ทุ นและค่ าใช้จ่ายในการดํา เนิ น งานที่สูง ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นต้นทุ น คงที่ในส่ วนของการตัดจํา หน่ า ย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย และมีตน้ ทุนทางการเงินสูงจากภาระเงินกูย้ ืมจํานวนมาก ตลอดจนมีตน้ ทุนในการ
ผลิตรายการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวนมากในช่วงต้นของการเริ่ มดําเนิ นธุรกิจทีวดี ิจิทลั ซึ่ งหากในอนาคต
ATV ไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้ ก็อาจมีผลทําให้บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นได้
ภายหลังการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โดยผูซ้ ้ื อในครั้งนี้ ถึงแม้จะทําให้ผซู ้ ้ื อถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 47.62
ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการเพิ่มทุน) ซึ่ งไม่ได้เป็ นเสี ยงข้างมากก็ตาม หากแต่ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวใด มีผถู ้ ือหุ ้นรายอืน่ นอกเหนื อจากผูซ้ ้ื อ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมหรื อมอบฉันทะ อาจทําให้ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ
ออกเสี ยงในการประชุมนั้นมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จนเป็ นผลทํา
ให้ผูซ้ ้ื อสามารถควบคุมมติ ต่างๆ ที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ ดว้ ยเสี ยงข้างมากได้ท้ งั หมด ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสี ยงเพือ่ ถ่วงดุลอํานาจกับผูซ้ ้ือได้ หรื อในกรณี ท่ีผซู ้ ้ือสามารถมีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้จนถึงหรื อเกิน
กว่าร้อยละ 75 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ผูซ้ ้ื อก็จะสามารถควบคุมมติต่างๆ ได้ท้ งั หมด ซึ่ งรวมถึ งบางเรื่ องที่กฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั เข้าข่ายตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่ องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Sharebased Payments) ซึ่ งบริ ษทั จะบันทึกผลต่างระหว่าง
ราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนกับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ทําให้บริ ษทั อาจมี
ผลขาดทุนสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้นอีกได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ นที่บริ ษทั จะต้องจัดหา
เงินทุนจํานวนมาก โดยเฉพาะเพือ่ ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามภาระผูกพันที่มีอยูจ่ ากการดําเนิ นธุรกิจทีวดี ิจิทลั ได้อย่างเพียงพอ
ตามกําหนดเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจส่วนอื่นๆ ของบริ ษทั ภายใต้ขอ้ จํากัดทางการเงินที่บริ ษทั ประสบ
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ผลขาดทุนจํานวนมากอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศในปั จจุบนั ที่ยงั ชะลอตัวและภาวะ
อุตสาหกรรมทีวดี ิจิทลั ที่มีการแข่งขันสูง การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือในครั้งนี้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั เป็ นอย่างยิง่ และมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น
หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ท่ี 4.25 บาทต่อหุ ้น
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม โดยเป็ นราคาที่อยูใ่ นช่วงราคาที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ประเมินได้จากวิธีมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสด ที่ เท่ ากับ 4.06 - 4.28 บาทต่อหุ ้น และเป็ นราคาที่อยู่ในช่ วงของการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เท่ากับ 2.35 - 5.99 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ น
ไม่ได้เลือกการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีมูลค่าหุ ้นตามบัญชี วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี และวิธีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าตาม
บัญชี เนื่ องจากวิธีดงั กล่าวไม่ได้คาํ นึ งถึงผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิ จ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต อีกทั้ง การประเมินราคาหุ ้นของบริ ษทั ตามวิธีที่
อ้างอิงการคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั อาจมีขอ้ จํากัด เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผล
ขาดทุ นจํานวนมากอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จ ะเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มูลค่าตามบัญชี ในอนาคตอันใกล้จะลดลงไปอี ก
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ที่ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังคงชะลอตัว ประกอบกับบริ ษทั ขาดเงินทุนเพื่อใช้
ในการพัฒนาหรื อขยายธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและมีผลการดําเนิ นงานที่ดีข้ ึนได้ อีกทั้งยังมีความ
เสี่ ยงสู งจากการขาดสภาพคล่อง และมีภาระผูกพันและหนี้ สินจํานวนมาก นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่ได้เลือกการ
ประเมินราคาหุ ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ ้นตามราคาตลาด เนื่ องจากหุ ้นของบริ ษทั มีสภาพคล่องในการซื้ อขายหุ ้นค่อนข้างตํ่าและมี
ปริ มาณหุ ้นที่หมุนเวียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันค่อนข้างน้อย ราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั จึ งไม่สามารถ
สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหุน้ ได้ดีเท่าที่ควร
นอกจากนี้ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทํารายการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้กบั บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขการเข้าทํารายการที่มีแนวทางเป็ นการปฏิ บตั ิโดยทัว่ ไป หรื อ
เป็ นเงื่อนไขที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง โดยได้คาํ นึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นสําคัญ และไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์แต่อย่างใด
ทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ได้ แก่ บริษัท วัฒนภักดี จํากัด โดยนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ซึ่งเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีความ
สมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการ
และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด ในครั้งนี้
การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของบริษัท โดยอาศัยมติทปี่ ระชุ มถื อหุ้น (Whitewash) โดยผู ้
ซื้อมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผซู ้ ้ือได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 200,000,000 หุ ้น ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 4.25 บาท ซึ่งจะทําให้ผซู ้ ้ือถือหุน้ ในบริ ษทั ในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั ) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ข้ามจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยผูซ้ ้ื อไม่ประสงค์จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของบริ ษทั แต่ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยอาศั ยมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
(Whitewash) ต่อไป
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แ ก่ผซู ้ ้ื อมีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เนื่องจากจะทําให้บริ ษทั สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจํานวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็ ว
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โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผซู ้ ้ือในครั้งนี้ บริ ษทั จะนําไปใช้ในการชําระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ใน
จํานวนที่เกิ นจากการเบิ กเงิ นกูย้ ืมตามสัญญาเงิ นกู้ นําไปใช้ชาํ ระคืนเงิ นกูย้ ืมสถาบันการเงิ น และใช้สําหรับเป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าผลิตรายการ เป็ นต้น ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั มีรายได้และผลกําไรเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
นอกจากนี้ ผูซ้ ้ื อ จะเข้ าเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ใหญ่ ใ นบริ ษ ั ท ในลั กษณะของการเป็ นพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Strategic
Shareholder) ที่มีความพร้อมด้านเงิ นทุนสู ง มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการดําเนิ นธุ รกิ จที่หลากหลายธุ รกิ จ
โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูบ้ ริ โภครายย่อย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผูซ้ ้ื อยังเป็ นบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับและมีสายสัมพันธ์ที่ดีในวงธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ของบริ ษทั ต่อนัก
ลงทุนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ โดยที่ผูซ้ ้ื อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั อย่างมี
นัยสําคัญภายใน 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั จะยังคงประกอบธุรกิจตามปกติเช่นเดิมได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะมีฐานะการเงินที่
แข็งแกร่ งขึ้น มีโอกาสที่ขยายธุรกิจและมีผลการดําเนินงานที่เติบโตและดีข้ ึนในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ได้รับผลตอบแทนและส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ที่ดีข้ ึนในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการในครั้งนี้ ทําให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
(Control Dilution) และราคาหุ ้น (Price Dilution) ที่ลดลง และการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตํ่ากว่าราคา
ตลาดของหุ ้น ของบริ ษทั เข้ าข่ า ยตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น เรื ่ อ งการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ (Share-based
Payments) ซึ่งบริ ษทั จะบันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนกับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจาก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทําให้บริ ษทั อาจมีผลขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้นอีกได้ นอกจากนี้ การที่ผูซ้ ้ื อมีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญหรื อมีสัดส่ วนการถือหุ ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะทําให้ผซู ้ ้ื อ
สามารถถ่วงดุลการออกเสี ยงหรื อคัดค้านมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Block Vote) ในเรื่ องสําคัญๆซึ่ งต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงได้ รวมทั้งผูซ้ ้ื อจะเสนอชื่อตัวแทนจํานวนไม่เกิ น 3
ท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพือ่ ร่ วมกําหนดนโยบาย แผนการบริ หารงานในบริ ษทั
ข้างต้น

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผซู ้ ้ือที่ 4.25 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ตามที่ได้กล่าวแล้ว

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า การทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความ
ยุติธรรม บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการผ่ อนผันการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของบริษัท โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้
การพิจารณาอนุ มตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการต่างๆ ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สามารถพิจารณาได้จาก
เหตุผลและความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระตามรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ การตัดสิ นใจสุ ดท้ายขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ
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เอกสารแนบ 1
ข้ อมูลโดยสรุปของ
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาที่สําคัญ
บริ ษทั อมริ นทร์ พ ริ้ น ติ้ง แอนด์ พับ ลิ ช ชิ่ ง จํากัด (มหาชน) (“AMARIN” หรื อ “บริ ษทั ”) เริ่ ม ต้น จากกอง
บรรณาธิ การเล็กๆ ที่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักงานจํานวนเพียงไม่ก่ีคน ร่ วมกันจัดตั้ง
ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวารสารบ้านและสวน เพือ่ เริ่ มผลิตนิ ตยสาร “บ้านและสวน” ฉบับแรกออกวางจําหน่ายในเดือนกันยายน
2519 โดยในสมัยนั้นยังต้องอาศัยการพิมพ์จากโรงพิมพ์ภายนอก ซึ่ งในช่วงต่อมาได้มีการก่อตั้งโรงพิมพ์ข้ ึนในรู ปของ ห้าง
หุน้ ส่วนจํากัดอมริ นทร์การพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์นิตยสารเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้างงานพิมพ์อ่ืนด้วย ถึงแม้จะมีพนักงานจํานวน
ไม่ก่ีคน แต่ก็เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ยิ่งใหญ่ท่ีส่งผลให้บริ ษทั ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในระยะต่อมาบริ ษทั จึงระดมทุนและแปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชน เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อปี 2536 พร้อมกับเปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษทั
อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)”
ในปี เดี ยวกัน บริ ษทั ได้ขยายกิจการด้านการจัดจําหน่ าย โดยการก่อตั้ง บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด
(“ABOOK”) เพื่อดูแลการจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ท้ งั หมด รวมถึงการจัดตั้งร้านค้าปลีกขึ้น โดยให้ช่ือว่า “ร้านนายอินทร์ ” อัน
เป็ นชื่อที่ขอพระราชทานนามมาจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่ อง “นายอินทร์ผู ้
ปิ ดทองหลังพระ”
จากปริ มาณผูอ้ ่านที่เริ่ มต้นขึ้นจากคนเพียงไม่ก่ีกลุ่ม กลับขยายตัวเพิ่มและมีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น บริ ษทั จึง
เริ่ มผลิตนิตยสารอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่าน โดยมีนิตยสารแนวผูห้ ญิงออกตามมา คือ “แพรว” และ “สุ ด
สัปดาห์” และผลิตนิตยสารอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จนปั จจุบนั บริ ษทั มีนิตยสารทั้งสิ้น 11 หัว ผลิตหนังสื อเล่มปี ละหลายร้อยเล่ม
รับจ้างพิมพ์และขยายออกไปสู่ธุรกิจอื่นอีกหลากหลาย
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จํากัด (“ATV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศน์ โดย ATV และ AMARIN ได้ทาํ สัญญาร่ วมดําเนินการโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง
“AMARIN active TV” ออกอากาศรายการสาระบันเทิงที่มีความหลากหลาย เพื่อผูร้ ับชมทุกเพศและทุกวัย โดยยึดหลักการ
ผลิ ต รายการที ่มี คุณภาพและถูก ต้อ งตามลิ ขสิ ทธิ์ ซึ่ งตามข้อ ตกลงของสัญ ญา ATV มี หน้าที่เผยแพร่ ออกอากาศผ่า น
ช่องสัญญาณบนดาวเทียมในระบบ C Band และ Ku Band โดยได้ทาํ การออกอากาศช่องรายการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2555
ในเดือนตุลาคม 2556 ATV ได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพือ่ ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิทลั
ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ 2556 (“ใบอนุญาต”) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) โดย ATV ได้รับแจ้งผ่านคุณสมบัติและเข้าร่ วมประมูลใบอนุ ญาต ตามที่
กสทช. กําหนด และในเดือนมกราคม 2557 ATV ได้รับแจ้งการเป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาต หมวดหมู่ทวั่ ไป แบบความ
คมชัดสูงด้วยราคาประมูลทั้งสิ้น 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ส่งผลให้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 AMARIN
และ ATV มีบนั ทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาร่ วมดําเนิ นการดังกล่าวและได้ยตุ ิการออกอากาศช่องโทรทัศน์ดาวเทียมดังกล่าว
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ตั้งแต่วนั ที่ 31 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการออกอากาศในช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ที่ประมูลได้
โดยได้เริ่ มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 ภายใต้ช่ือช่อง AMARIN TV HD ช่อง 34
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั คาโดคาวะ อมริ นทร์ จํากัด (“KADOKAWA”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 46.00 ร่ วมกับ KADOKAWA Holding
Asia Limited Bangkok และ BTMU Company Limited ที่ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 49.00 และ 5.00 ตามลําดับ เพือ่ ประกอบผลิตและ
จําหน่ายสิ่ งพิมพ์หนังสื อ Light Novel, การ์ ตูน, นิ ตยสารท่องเที่ยว Walker Magazine, E-Commerce หนังสื อที่เป็ นรู ปเล่ม
และ E-Book และสิ นค้าไลเซนส์, Web Streaming, Sublicensing หนังสื อ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ที่จะมีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพือ่ ขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 219,999,865 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 419,999,865
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ บริ ษทั วัฒนภักดี
จํากัด โดยนายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี และนายปณต สิ ริวฒั นภักดี (“ผูซ้ ้ื อ”) ในราคาหุ ้นละ 4.25 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย
850,000,000 บาท โดยภายหลังการซื้อหุน้ สามัญดังกล่าว ผูซ้ ้ือจะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 47.62 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั ) รวมทั้งเพื่อขออนุมตั ิ
การผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ ้ือ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2559 ที่ประชุมได้มีมติให้บริ ษทั ซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนใน ATV เนื่องจาก ATV จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,200 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดย
การออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 6,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพือ่ จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย ATV จะนําเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น บริ ษทั จึงได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ATV จํานวน 5,999,820 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวน 599,982,000 บาท ทําให้บริ ษทั ถือหุ น้ ใน ATV รวม
ทั้งสิ้น 17,999,460 หุน้ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ATV
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
ทุนชําระแล้ ว สัดส่ วนการถือหุ้น
ดําเนินการโดย
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิ ช่ัน จํา กัด
(ATV)

ธุรกิจโทรทัศน์

บริ ษทั ย่อย

1,200.00

99.99

บริ ษทั คาโดคาวะ อมริ น ทร์ จํา กัด
(KADOKAWA)

ผลิตและจําหน่าย
หนังสื อการ์ตนู

บริ ษทั ร่ วม

30.00

46.00

บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด
(ABOOK)

จําหน่ายหนังสื อ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

10.00

19.00

บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด (WPS)

ระบบมัลติมีเดีย
บริ การงานพิมพ์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

500.00

0.50

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 กันยายน 2559
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2.1 การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั เป็ นทั้งโรงพิมพ์และสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ธุรกิจ 4 สายงานคือ
1. รับจ้ างพิมพ์ งานทัว่ ไป (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
สายงานธุ รกิจโรงพิมพ์ เป็ นสายการผลิตหลักที่สาํ คัญของบริ ษทั มีระบบการผลิตและบริ การงานพิมพ์แบบครบ
วงจร เพื่อรองรับงานจากสายธุรกิจสํานักพิมพ์ กลุ่มนิ ตยสาร และหนังสื อเล่ม และงานรับจ้างพิมพ์ภายนอก (Commercial
Printing) โดยต้นฉบับจากสายงานนิตยสาร และหนังสื อเล่ม จะถูกส่งผ่านเข้าโรงพิมพ์ผา่ นทางเครื อข่ายสื่ อสารคอมพิวเตอร์
และจัดทําปรู๊ ฟสี ดิจิทลั ที่ทนั สมัย และผลิตแม่พิมพ์เพื่อผลิตงานพิมพ์ดว้ ยเครื่ องจักรและระบบการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ไปจนถึงการเข้าเล่มที่ได้ท้ งั ความสวยงามและคุณภาพ
งานรับจ้างพิมพ์มีความหลากหลายรู ปแบบและครบวงจร โดยมีหน่วยงาน Amarin Publishing Services-APS ที่
สร้างสรรค์ต้ งั แต่การออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) จัดทําเนื้อหาออกแบบและจัดอาร์ ตเวิร์ก ถ่ายภาพ การปรับแต่ง
รี ทชั ภาพ การปรับแก้ไขโทนสี ของภาพถ่าย (Color Enhancement) เป็ นบริ การที่เชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตสิ่ งพิมพ์ไป
จนถึงสื่ อดิจิทลั และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ในรู ปแบบต่างๆ โดยมีบริ การ Digital Publishing Services-DPS ซึ่ งควบคุมคุณภาพ
การผลิตสื่ อยุคใหม่ให้สาํ เร็ จตามความประสงค์ ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ อาทิ e-book หรื อ Digital Publishing
และ Tablet Publishing ทําให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโรงพิมพ์ได้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งหน่ วยงาน
ราชการ องค์กรเอกชน และลูกค้ารายย่อยที่ตอ้ งการงานพิมพ์คุณภาพสูง รวมถึงผูท้ ี่ตอ้ งการสื่ อในหลากหลายรู ปแบบ
นอกจากนี้ สายงานธุ รกิ จ โรงพิมพ์สามารถให้บ ริ การงานพิ มพ์ครบวงจร ทั้ง งานผลิ ต สิ่ งพิ มพ์บนกระดาษ ที่
สามารถใช้เ ครื่ องพิ ม พ์อ็ อ ฟเซ็ ท แบบป้ อ นแผ่ น ด้ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ (Industrial
Engineering) ผนวกกับการควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี และการเลือกสรรเทคโนโลยีท่ีตอบสนองในด้านคุณภาพ และ
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต ชั้นเลิ ศ รวมถึ งการวิจัยค้นคว้าเพื่ อพัฒนาเทคนิ ค คัดสรรวัตถุดิ บเพื่ องานพิม พ์ให้มีคุณภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสภาวะตลาด และการแข่งขันในระดับภูมิภาค ดังจะเห็ นได้จากสายงานธุ รกิ จโรงพิมพ์สามารถคว้ารางวัล
คุณภาพทางการพิมพ์ อาทิ Asian Print Awards, Thailand Print Awards เป็ นต้น ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาผลงานของโรงพิมพ์ยงั
ได้รับรางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ท่ีประกวด คือ หนังสื อ 12 มุกเด็ดช่างภาพชนะเลิศ, รางวัล
ชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทหนังสื อที่พมิ พ์นอ้ ยกว่า 4 สี สิ่ งพิมพ์ท่ีส่งประกวดคือ หนังสื อ ELEGY, รางวัลชนะเลิศ
BEST OF THE BEST เป็ นการยืนยันคุณภาพการพิมพ์ระดับประเทศ นอกเหนื อจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว สายงาน
โรงพิมพ์ยงั คงมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการผลิตและบริ การตามแนวทางสากลของ ISO-9001 อีกด้วย
2. ผลิตสิ่งพิมพ์ สํานัก พิมพ์ (สายงานนิตยสารและสายงานหนังสื อเล่ ม)
จากการที่บริ ษทั สัง่ สมประสบการณ์ธุรกิจสํานักพิมพ์เป็ นเวลาอันยาวนาน และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการผลิตนิ ตยสาร
และหนังสื อเล่มในแนวต่างๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มผูอ้ ่าน ซึ่ งมีความต้องการแตกต่างกันออกไป จนเป็ นที่ยอมรับจากผูอ้ ่าน
อย่างกว้างขวาง มีกองบรรณาธิ การขนาดใหญ่ท่ีผลิตนิ ตยสารชั้นนํา และหนังสื อเล่ม แบ่งตามประเภทสิ่ งพิมพ์แต่ละชนิ ด
ดังนี้
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สิ่งพิมพ์ ในรู ปนิตยสาร (สายงานนิตยสาร)
ด้วยปณิ ธานอันแน่ วแน่จนย่างเข้าสู่ ปีที่ 40 นับตั้งแต่มีการเปิ ดตัวนิ ตยสารบ้านและสวนในปี 2519 บริ ษทั ยังคง
มุ่งมัน่ สร้างสรรค์นิตยสารคุณภาพเรื่ อยมาจนเกิดนิตยสารสําหรับผูห้ ญิงอย่าง “แพรว” และ“สุดสัป ดาห์” และได้รับการตอบ
รับเป็ นอย่างดี
ในช่วงปี 2540 บริ ษทั เริ่ มหันมาผลิตนิตยสารสําหรับเป็ นแนวทางในการดูแลสุ ขภาพได้แก่ “ชีวจิต” และ “Health
& Cuisine” ต่อมาในปี 2544 บริ ษทั ได้รับลิ ขสิ ทธิ์ ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดพิมพ์นิตยสาร “National Geographic ฉบับ
ภาษาไทย” ปี 2546 ผลิตนิ ตยสาร “room” ปี 2547 ผลิตนิ ตยสาร “WE” ต่อมาในปี 2548 ได้รับลิขสิ ทธิ์ พิมพ์นิตยสาร “Real
Parenting” ปี 2550 ได้รับลิขสิ ทธิ์ พิมพ์นิตยสาร “InStyle” ปี 2551 บริ ษทั ได้ผลิตนิ ตยสาร “Secret” และบริ ษทั ได้ผลิต
นิตยสาร “my home” ขึ้นในปี 2553 และล่าสุดนิตยสาร “lemonade” ในปี 2554
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีนิตยสารออกจําหน่ายจํานวน 11 หัว ทั้งรายปั กษ์และรายเดือนเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูอ้ ่านที่มีรสนิยมหลากหลาย และกล่าวได้วา่ นิ ตยสารของบริ ษทั มียอดขายสู งสุ ดเมื่อเทียบกับนิ ตยสาร
ประเภทเดียวกัน และล้วนเป็ นนิตยสารชั้นนําของประเทศทุกฉบับ
สิ่งพิมพ์ ในรู ปหนังสื อเล่ ม (สายงานหนังสื อเล่ ม)
สํานักพิมพ์ในเครื ออมริ นทร์ดาํ เนินงานจัดพิมพ์หนังสื อเล่มมาตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้แนวคิดและการดําเนิ นงานที่วา่
“การอ่ านคือรากฐานทีส่ ําคัญ” และยังคงพัฒนา Content เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าอย่าง
สร้างสรรค์ในทุกรู ปแบบอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีสาํ นักพิมพ์ในเครื ออมริ นทร์ ท้ งั หมด 20 สํานักพิมพ์ ประกอบด้วย แพรว
สํานักพิมพ์, สํานักพิมพ์อรุ ณ, สํานักพิมพ์ Spell, สํานักพิมพ์ Rose, สํานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก, สํานักพิมพ์ Kids ฉลาด,
สํานักพิมพ์อมริ นทร์ คอมมิกส์, สํานักพิมพ์แพรวเยาวชน, สํานักพิมพ์อมริ นทร์ ธรรมะ, สํานักพิมพ์อมริ นทร์ CUISINE,
สํานักพิมพ์อมริ นทร์สุขภาพ, สํานักพิมพ์อมริ นทร์, สํานักพิมพ์อมริ นทร์ HOW-TO, สํานักพิมพ์ springbooks, สํานักพิมพ์
Amarin Travel, สํานักพิมพ์ STEPS, สํานักพิมพ์ Shortcut, สํานักพิมพ์บา้ นและสวน, สํานักพิมพ์ National Geographic
และสํานักพิมพ์นิตยสารแพรว โดยสํานักพิมพ์ท้ งั หมดนี้ จดั พิมพ์หนังสื อแยกย่อยแบ่งหมวดหมู่ตอบสนองผูอ้ ่านทุกเพศทุก
วัย ปี ละประมาณ 550 ปก ภายใต้ 3 กลุ่มหนังสื อหลัก คือ บันเทิงคดีไทย-เทศ (Fiction) สารคดี (Non - Fiction), หนังสื อ
สําหรับเด็กและเยาวชน และหนังสื อกลุ่มบ้านและสวน
3. สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์
เดิ ม ชื่ อ สายงานพั ฒนาธุ ร กิ จ ได้เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ง เมื่ อปี 2539 วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม อาชี พ และส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิกนิตยสารในเครื อของบริ ษทั และสมาชิกของสังคมโดยรวม ปั จจุบนั มีธุรกิจที่สาํ คัญได้แก่
ฝ่ ายอมรินทร์ นวิ มีเดีย
ด้วยประสบการณ์พฒั นาระบบเว็บไซต์ และเนื้อหาออนไลน์ให้กบั สื่ อในเครื ออมริ นทร์ มากว่า 10 ปี ฝ่ ายอมริ นทร์
นิวมีเดียได้สร้างสรรค์เนื้อหาในหลากหลายรู ปแบบทั้งบทความ ภาพประกอบ อินโฟกราฟิ ค วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ ที่มีความ
แตกต่างจากเนื้อหาในสื่ อสิ่ งพิม พ์ ผ่านประเด็นและการนําเสนอที่เหมาะกับผูบ้ ริ โภคสื่ อสมัยใหม่ มีการนําเทคโนโลยีมาช่วย
ดึงดูดความสนใจผูอ้ ่าน และตอบสนองความต้องการของผูล้ งโฆษณาได้ดงั เป้ าหมายของฝ่ ายอมริ นทร์นิวมีเดียที่ต้ งั ไว้วา่ เรา
จะเป็ นผู้นาํ การสร้ างสรรค์ เนื ้อหาที่มีคุณภาพ และตอบสนองผู้บริ โภคในยุคดิ จิทัล ทําให้นอกจากการดูแลสื่ อและเนื้ อหา
ให้กบั บริ ษทั ในเครื ออมริ นทร์แล้ว ฝ่ ายอมริ นทร์ นิวมีเดียยังประกอบธุรกิจรับพัฒนาสื่ อ และเนื้ อหาในรู ปแบบดิจิทลั ให้กบั
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ลูกค้าองค์กรในหลากหลายกลุ่ม เช่น เว็บไซต์ในเครื อ SCG และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตราช้าง จัดทําวิดีโอออนไลน์ให้ลูกค้า
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยี ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางค์ สิ นค้าและบริ การ
สําหรับผูห้ ญิง ผลิตภัณฑ์สาํ หรับเด็ก คุณแม่และครอบครัว เป็ นต้น และในยุคที่การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เป็ นอีกปั จจัย
หลักในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสิ นค้าและบริ การ ฝ่ ายอมริ นทร์ นิวมีเดียก็มีการจัดทําเนื้ อหาในรู ปแบบ Short Form
Content ที่เหมาะกับสื่ อสังคมออนไลน์ท้ งั Facebook, Instagram, Youtube, Twitter พร้อมทั้งดูแล ตอบคําถามแทนบริ ษทั
และองค์กรต่างๆ เช่น COTTO ปูนตราเสื อ ผลิตภัณฑ์สาํ หรับแม่และเด็กในกลุ่มบริ ษทั ไบเออร์ ไทย เป็ นต้น นอกจากนี้ ฝ่าย
อมริ นทร์นิวมีเดียยังมีการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้กบั บริ การของบริ ษทั ในเครื ออมริ นทร์ ไม่วา่ จะเป็ น
การเก็บข้อมูลผูเ้ ข้าชมงานแฟร์ และผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์เพื่อนํามาวิเคราะห์ในรู ปแบบบิ๊กดาต้า หรื อการพัฒนาระบบเซคัน่ สกรี น
เพื่อการสื่ อสารและโต้ตอบข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของการทํารายการแบบ Interactive กับช่องอมริ นทร์ ทีวี เอช
ดี ในอนาคต
ฝ่ ายอมรินทร์ ครีเอทีฟแอนด์ อเี ว้ นต์
บริ ษทั ให้บริ การรับจัดกิจกรรมสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ให้กบั นิตยสารและหนังสื อในเครื อ
ของบริ ษทั และลูกค้าภายนอกอย่างครบวงจร ด้วยความชํานาญทําให้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกทั้งในส่ วน
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนให้เป็ นผูจ้ ดั งานต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วนงานแฟร์ของนิตยสารในเครื อของบริ ษทั ในปี 2559 มีท้ งั สิ้ น
8 งาน ได้แก่ งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear บ้านและสวนแฟร์ 2016 งาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 7 และ 8 งาน
Good Life Fair 2016 (ศูนย์ประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ) งาน Good Life Fair 2016 (อิมแพ็ค) งาน Lemonade Shopping Festa
และงาน Food Night Market นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดสําหรับนิ ตยสารของบริ ษทั อาทิ สุ ดสัปดาห์คน
หล่อขอทําดี แพรวแชริ ต้ ี และ AMARIN run for love เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมงานแฟร์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากทั้งกลุ่มผูอ้ ่านนิตยสารและประชาชนทัว่ ไป
2.2 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย (ATV)
ATV เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยบริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของ
ทุนชําระแล้ว ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ย่อยได้เข้าซื้ อซองประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพือ่ ให้บริ การโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั จาก กสทช. จํานวน 2 ซอง คือ ช่องรายการหมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และช่องรายการ
หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง (HD) และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งการประมูลคลื่น
ความถีเ่ พื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ให้เป็ นผูช้ นะการประมูลในหมวดทัว่ ไปประเภทความคมชัดสู ง (HD) ATV
จึงทําการคืนใบอนุญาตและยุติธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อมาดําเนิ นธุรกิจทีวีดิจิทลั เต็ม ตัว และได้เริ่ มออกอากาศครั้งแรก
ในเดือนพฤษภาคม 2557 ภายใต้ช่ือช่อง AMARIN TV HD ช่อง 34
ATV ได้รับใบอนุญาตเป็ นระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต ด้วยราคาประมูลจํานวน 3,320,000,000
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ งต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตให้กบั กสทช. โดยทยอยจ่ายชําระเป็ นรายปี ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุ ญาต นอกจากนี้ ATV ยังต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์
ให้กบั สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็ นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2572 รวมมูลค่า 2,449,680,000 บาท โดยแบ่งชําระเป็ นรายเดือนๆ ละ 14,160,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
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 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็ นดังนี้
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ม.ค. - ก.ย. 2559
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
1. รายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสื อ 1,717.14 82.21 1,568.28 81.94 1,545.81 77.14 944.17 75.59
2. รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว ชีวจิต โฮม จัด
อบรมสัมมนา ธุรกิจจัดงานแสดง และ
ธุรกิจเว็บไซต์
78.40
3.75 294.39 15.38 312.69 15.60 119.79
9.59
3. รายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
268.93 12.88 29.68
1.55 110.13
5.50 153.40 12.28
4. รายได้อื่น
24.16
1.16 21.62
1.13 35.23
1.76 31.73
2.54
รายได้รวม
2,088.63 100.00 1,913.97 100.00 2,003.86 100.00 1,249.09 100.00
ที่มา : งบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 และสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2559

 คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
 คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่ อ
นางเมตตา อุท กะพันธุ์
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์
นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
นางสุภาพ น้อยอํ่า
นายโชคชัย ปั ญจรุ่ งโรจน์
นายสมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์
นายเจริ ญจิตต์ ณ สงขลา
นายสมรรถ เรื องณรงค์
นายอําพล รวยฟูพนั ธ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้แก่ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ หรื อ นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั หรื อ นางสุภาพ น้อยอํ่า, นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง, นาย
โชคชัย ปั ญจรุ่ งโรจน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิการผ่อนผันการ
ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) โดยผูซ้ ้ือ และภายหลังผู ้
ซื้ อได้ม าซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ของบริ ษทั แล้ว ผูซ้ ้ื อจะส่ งผูแ้ ทนจํานวน 3 คน เข้าร่ วมเป็ นกรรมการใน บริ ษทั
แทนกรรมการเดิมของบริ ษทั ที่จะลาออกจากตําแหน่ง ดังนี้
1. กรรมการ 2 ท่านที่จะลาออกภายหลังที่ผูซ้ ้ื อได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ของบริ ษทั ได้แก่ นางสุ ภาพ น้อยอํ่า
และ นายสมรรถ เรื องณรงค์ โดยผูซ้ ้ื อจะเสนอให้แต่งตั้ง นายกําพล ปุญโสนี และ นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์
เป็ นกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว

200

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 -

รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์

2. กรรมการอีกท่านหนึ่งจะลาออกจากตําแหน่งภายใน 15 วันทําการหลังจากวันที่การจองซื้ อหุ ้นใหม่เสร็ จสิ้ น
และผูซ้ ้ือจะเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการภายในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน
 ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ภายหลังการเข้าถือหุ ้นของผูซ้ ้ื อในบริ ษทั จะไม่กระทบต่อ
จํานวนและตําแหน่ งกรรมการของครอบครัวอุทกะพันธุ์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และผูบ้ ริ หารจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั ใน
ปั จจุ บัน อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะมี การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูกพันของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังการเข้าถือหุ ้นของบริ ษทั โดยผูซ้ ้ื อผู้
ถือหุ้น
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 220,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 219,999,865 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 219,999,865 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่ งโรจน์
นายระพี อุทกะพันธุ์
นางเมตตา อุทกะพันธุ์
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเฉลิมพล โสภณกิจการ
น.ส.นิสา น้อยอํ่า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางวิไลวรรณ อรุ ณยะเดช
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
11. ผูถ้ ือหุน้ อื่น
รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จํานวนหุ้น
54,387,052
40,415,672
36,671,791
6,449,473
3,473,684
3,016,414
2,311,011
2,055,857
1,389,473
1,250,000
151,420,427
68,579,438
219,999,865

ร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทั้งหมด
24.72
18.37
16.67
2.93
1.58
1.37
1.05
0.93
0.63
0.57
68.83
31.17
100.00

ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียน และอนุมตั ิการทํา Whitewash โดยผูซ้ ้ือ และภายหลังผูซ้ ้ือได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริ ษทั แล้ว โครงสร้างการ
ถือหุ ้นที่คาดว่าจะเป็ นของบริ ษทั จะเป็ นดังนี้ (โดยมีสมมติฐานว่าการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 13
ธันวาคม 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.

-

บริ ษทั วัฒนภักดี จํากัด
นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่ งโรจน์
นายระพี อุทกะพันธุ์
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จํานวนหุ้น
200,000,000
54,387,052
40,415,672

ร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทั้งหมด
47.62
12.95
9.62
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รายชื่ อผู้ถือหุ้น

ร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทั้งหมด
8.73
1.54
0.83
0.72
0.55
0.49
0.33
83.37
16.63
100.00

จํานวนหุ้น

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางเมตตา อุทกะพันธุ์
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเฉลิมพล โสภณกิจการ
น.ส.นิสา น้อยอํ่า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
11. ผูถ้ ือหุน้ อื่น
รวม

36,671,791
6,449,473
3,473,684
3,016,414
2,311,011
2,055,857
1,389,473
350,170,427
69,829,438
419,999,865

 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
 ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่ อยสําหรั บปี 2556 - 2558 และงวด 9
เดือนแรกของปี 2559
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินประกันการประมูล
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ที่ดินรอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลิขสิ ทธิ์หนังสื อ
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ปี 2556
ตรวจสอบ
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557 1/
ตรวจสอบ
ล้านบาท
%

ปี 2558
ตรวจสอบ
ล้านบาท %

ณ วันที่
30 กันยายน 2559
สอบทาน
ล้านบาท
%

374.57
170.00
465.42
281.27
189.00
13.90
1,494.16

14.83
6.73
18.43
11.14
7.48
0.55
59.16

215.09
50.00
470.46
302.27
103.31
1,141.13

4.00
0.93
8.76
5.63
1.92
21.24

209.67
477.24
284.78
101.87
1,073.56

4.11
9.36
5.58
2.00
21.05

291.03
401.63
263.74
147.99
1,104.39

5.91
8.16
5.36
3.01
22.44

10.00
4.40
863.07
77.41
19.42
29.93

0.40
0.17
34.17
3.06
0.77
1.18

10.14
4.40
1,007.33
77.41
2,982.48
25.96

0.19
0.08
18.75
1.44
55.52
0.48

10.08
4.40
903.52
77.41
2,785.20
32.38

0.20
0.09
17.72
1.52
54.61
0.63

10.04
13.80
4.40
826.23
77.41
2,635.24
30.91

0.20
0.28
0.09
16.79
1.57
53.56
0.63
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินภายใต้สัญญาให้ดาํ เนินการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้บุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทลั
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

-

ปี 2556
ตรวจสอบ
ล้านบาท
%
26.59
1.05
0.85
0.03
1,031.67 40.84
2,525.83 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557 1/
ตรวจสอบ
ล้านบาท
%
117.44 2.19
5.41 0.10
4,230.57 78.76
5,371.70 100.00

ปี 2558
ตรวจสอบ
ล้านบาท %
208.45 4.09
5.13 0.10
4,026.57 78.95
5,100.13 100.00

ณ วันที่
30 กันยายน 2559
สอบทาน
ล้านบาท
%
213.96
4.35
4.24
0.09
3,816.23 77.56
4,920.62 100.00

185.17
121.27

7.33
4.80

150.00
204.34
128.59

2.79
3.80
2.39

450.00
99.50
184.38
128.82

8.82
1.95
3.62
2.53

550.00
198.64
309.63
132.39

11.18
4.04
6.29
2.69

-

-

-

-

-

-

207.00
100.00

4.21
2.03

-

-

610.79

11.37

476.13

9.34

458.70

9.32

2.81
30.88
27.75
367.88

0.11
1.22
1.10
14.56

2.63
38.78
28.89
1,164.02

0.05
0.72
0.54
21.67

4.09
31.71
33.16
1,407.79

0.08
0.62
0.65
27.60

2.42
19.84
1,978.62

0.05
0.40
40.21

-

-

470.00
100.00

8.75
1.86

980.00
100.00

19.22
1.96

1,148.00
100.00

23.33
2.03

5.65
0.04
93.57
99.26
467.14

0.22
0.00
3.70
3.93
18.49

1,563.03
4.21
104.69
0.75
2,242.68
3,406.70

29.10
0.08
1.95
0.01
41.75
63.42

1,096.30
2.53
118.91
2,297.74
3,705.53

21.50
0.05
2.33
45.05
72.66

635.78
3.19
129.36
2,016.33
3,994.95

12.92
0.06
2.63
40.98
81.19

200.00

220.00
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220.00

220.00
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว - หุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556
ปี 2557 1/
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
200.00
7.92
220.00 4.10
270.00 10.69
270.00 5.03

ปี 2558
ตรวจสอบ
ล้านบาท %
220.00 4.31
270.00 5.29

ณ วันที่
30 กันยายน 2559
สอบทาน
ล้านบาท
%
220.00
4.47
270.00
5.49

25.00
0.99
1,563.69 61.91
2,058.69 81.51
2,525.83 100.00

25.00 0.49
879.60 17.25
1,394.60 27.34
5,100.13 100.00

25.00
0.51
410.67
8.35
925.67 18.81
4,920.62 100.00

25.00 0.47
1,450.00 26.99
1,965.00 36.58
5,371.70 100.00

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ที่แสดงในตารางข้างต้น อ้างอิงจากตัวเลขปรับปรุ งใหม่ตามที่ผสู ้ อบบัญชี
แสดงเปรี ยบเทียบไว้กบั งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไรจากการประมาณการทาง
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สํ าหรับงวด 9 เดือน
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ม.ค. - ก.ย. 2559
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สอบทาน
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
2,064.47 100.00 1,892.35 100.00 1,968.63 100.00 1,217.36 100.00
(1,404.47) (68.03) (1,624.41) (85.84) (1,953.06) (99.21) (1,316.08) (108.11)
660.00 31.97
267.94 14.16
15.57
0.79
(98.72) (8.11)
24.16
1.17
21.62
1.14
35.23
1.79
31.73
2.61
684.16 33.14
289.56 15.30
50.80
2.58
(66.99) (5.50)
(51.87) (2.51)
(45.61) (2.41)
(56.07) (2.85)
(35.60) (2.92)
(247.40) (11.98) (286.90) (15.16) (322.25) (16.37) (231.73) (19.04)
(26.94) (1.30)
(28.26) (1.49)
(30.34) (1.54)
(25.34) (2.08)
(0.69) (0.03)
(41.59) (2.20)
(87.72) (4.46)
(97.84) (8.04)
(326.90) (15.83) (402.36) (21.26) (496.38) (25.21) (390.51) (32.08)
357.26 17.31 (112.80) (5.96) (445.58) (22.63) (457.50) (37.58)
(72.19) (3.50)
23.10
1.22
28.44
1.44
(11.43) (0.94)
285.07 13.81
(89.70) (4.74) (417.14) (21.19) (468.93) (38.52)

285.07

(1.76)
(1.76)
(91.46)
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0.74
0.74
(416.40)

(468.93)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุน้ )

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
1.43
(0.43)
(1.89)
200.00
212.82
220.00

สํ าหรับงวด 9 เดือน
ม.ค. - ก.ย. 2559
สอบทาน
ล้านบาท
%
(2.13)
220.00

กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุ ทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

ปี 2556
467.22
57.68
(242.88)
282.02
92.55
374.57

ปี 2557
57.61
(893.26)
676.17
(159.48)
374.57
215.09

ปี 2558
ม.ค. - ก.ย. 2559
(31.57)
43.39
(672.69)
(58.05)
698.84
96.02
(5.42)
81.36
215.09
209.67
209.67
291.03

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2556 - 2558 ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริ ษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ผ่านการสอบทานโดยนายพจน์ อัศว
สันติชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
ปี 2556
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุน เวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากําไรอื่น (ร้อยละ)

-

ปี 2557

ปี 2558

ม.ค. - ก.ย. 2559

4.06
2.75
1.24
4.03
89.25
5.08
70.81
7.81
46.10
113.96

0.98
0.63
0.08
4.04
89.02
5.57
64.66
8.34
43.16
110.52

0.76
0.49
(0.02)
4.15
86.65
6.65
54.10
10.05
35.83
104.93

0.56
0.35
0.03 1/
3.69 1/
97.46
6.40 1/
56.27
7.10 1/
50.67
103.05

31.97
17.34
1.16

14.16
(3.76)
1.13

0.79
(18.18)
1.76

(8.11)
(29.54)
2.54
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อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้อยละ)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ปี 2556
130.53
13.65
14.00

ปี 2557
(80.90)
(4.78)
(4.55)

11.37
48.30
0.83

0.23
829.14
0.79
0.08

ปี 2558
8.82
(20.78)
(24.79)

ม.ค. - ก.ย. 2559
(12.06)
(37.54)
(53.89)1/

(2.32)
5.07
0.48

(7.95)
(27.81)
0.38

(12.48) 1/
(72.29) 1/
0.33 1/

1.73
105.06
0.04
(1.68)

2.66
21.67
(0.03)
-

4.32
N/A
(0.06)
-

หมายเหตุ : 1/ ปรับการคํานวณเป็ นรายปี เพื่อการเปรี ยบเทียบ

 การวิเคราะห์ ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ตามงบการเงิ นรวมในปี 2556 –
2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
ผลการดําเนินงานปี 2556 - 2558
รายได้
บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2556 - 2558 จํานวน 2,088.63 ล้านบาท 1,913.97 ล้านบาท และ 2,003.86 ล้านบาท
ตามลําดับ รายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายและบริ การโดยในปี 2556 - 2558 มีจาํ นวน 2,064.47 ล้านบาท 1,892.35
ล้านบาท และ 1,968.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 98.84 ร้อยละ 98.87 และร้อยละ 98.24 ของรายได้รวมในปี 2556 - 2558
ตามลําดับ
ในปี 2557 บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 1,913.97 ล้านบาท ลดลงจํานวน 174.66 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 8.36
จากปี 2556 ที่มีจาํ นวน 2,088.63 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ โดยในปี
2557 มีรายได้จาํ นวน 29.68 ล้านบาท ลดลงจํานวน 239.25 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 88.96 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีจาํ นวน
268.93 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 บริ ษทั ย่อยเป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตและสิ ทธิ ในการใช้คลื่น
ความถี่เพือ่ ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริ การธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง (HD)
บริ ษั ท จึ ง ได้ ยุ ติ ก ารดํ า เนิ นธุ ร กิ จ โทรทั ศ น์ ด าวเที ย มเพื ่อ มาดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ที วี ดิ จิ ทั ล หลั ง จากได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
โดยเริ่ มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 เป็ นต้นมา ประกอบกับรายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสื อในปี
2557 มีจาํ นวน 1,568.28 ล้านบาท ลดลงจํานวน 148.86 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 8.67 เมื่อเทียบกับ-ปี ก่อนที่ มีจาํ นวน
1,717.14 ล้ านบาท เนื ่ อ งจากสภาวะเศรษฐกิ จ ของโลกและในประเทศที ่ช ะลอตั ว ประกอบกับ ปั ญ หาทางการเมื อ ง
ภายในประเทศ ทําให้รายได้จากการขายลดลง ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดงานแสดงในปี 2557 มีจาํ นวน 294.39 ล้านบาท
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เพิม่ ขึ้นจํานวน 215.99 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 275.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 78.40 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ได้เพิ่มการจัดงานแฟร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผูป้ ระกอบการและผูเ้ ข้าร่ วมชมงานเป็ นอย่างดี
ในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 2,003.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจาํ นวน 1,913.97 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นจํานวน 89.89 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.70 สาเหตุหลักเกิ ดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุ รกิ จผลิตรายการ
โทรทัศน์ โดยในปี 2558 มีรายได้จาํ นวน 110.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 80.45 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 271.06 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนที่มีจาํ นวน 29.68 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจจัดงานแสดงโดยในปี 2558 มีรายได้จาํ นวน
312.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 18.30 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.22 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่ มีจาํ นวน 294.39 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั มีรายได้จากการจัดกิจกรรมให้กบั บุคคลและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็ นองค์กรรายใหญ่หลายราย โดยธุรกิจ
นี้มีแนวโน้มการเติบโตเป็ นที่น่าพอใจ
ต้ นทุนขายและบริการ
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและบริ การในปี 2556 - 2558 จํานวน 1,404.47 ล้านบาท 1,624.41 ล้านบาท และ 1,953.06 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยมีอตั รากําไรขั้นต้นจํานวน 660.00 ล้านบาท 267.94 ล้านบาท และ 15.57 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ
31.97 ร้อยละ 14.16 และร้อยละ 0.79 ในปี 2556 - 2558 ตามลําดับ ต้นทุนขายและบริ การในปี 2557 - 2558 เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายการดําเนินธุรกิจทีวดี ิจิทลั ของบริ ษทั ย่อยที่เพิ่มขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2556 - 2558 จํานวน 326.90 ล้านบาท 402.36 ล้านบาท และ 496.38
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 75.46 ล้านบาท และ 94.02 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.08 และร้อยละ 23.37 ในปี 2557 - 2558
ตามลําดับ สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในส่ วนของการดําเนิ นงานธุรกิจทีวีดิจิทลั และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2556
บริ ษทั ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ สําหรับปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการตีความการกําหนดราคาทุนขึ้นมาใหม่ เป็ นเหตุให้
บริ ษทั ย่อยต้องปรับปรุ งการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ให้เท่ากับราคาเทียบเท่า
เงิ นสดโดยวิธีคิดลดและบันทึกผลต่างระหว่างราคาเที ยบเท่าเงิ นสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชําระเป็ นต้นทุนทาง
การเงิน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารโดยรวมเพิ่มขึ้น
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
บริ ษทั มีกาํ ไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2556 - 2558 จํานวน 285.07 ล้านบาท (89.70) ล้านบาท และ (417.14) ล้านบาท
ตามลําดับ บริ ษทั มีผลการดําเนินงานที่ลดลงและเริ่ มมีผลขาดทุนตั้งแต่ปี 2557 จํานวน 89.70 ล้านบาท และในปี 2558 มีผล
ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 327.44 ล้านบาท หรื อขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 365.04 ธุรกิจทีวีดิจิทลั ที่มีผลการดําเนิ นงาน
ขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวนมาก ซึ่ งเป็ นผลที่เกิ ดขึ้นช่วงแรกของการดําเนิ นธุ รกิ จใหม่ รวมทั้งบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจและปั ญหาการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากปี 2556 ประกอบกับธุรกิจทีวีดิจิทลั มีผลการดําเนิ นงาน
ขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวนมาก ซึ่ งเป็ นผลที่เกิดขึ้นช่วงแรกของการดําเนิ นธุรกิจใหม่ ทําให้ผลการดําเนิ นงานโดยรวมของบริ ษทั
ประสบภาวะขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
บริ ษทั มีรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จํานวน 1,249.09 ล้านบาท ลดลงจํานวน 75.56 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 5.70 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 1,324.65 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
-
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ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2559 โดยบริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจทีวดี ิจิทลั ซึ่งดําเนินการโดยบริ ษทั ย่อย โดยรายได้
ของธุรกิจทีวดี ิจิทลั มีการขยายตัวร้อยละ 149.22 จากระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและบริ การในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จํานวน 1,316.08 ล้านบาท ลดลงจํานวน 70.53 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 5.09 เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 1,386.61 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หารในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จํานวน 390.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 27.96 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 362.55 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ ยจ่ายและ
ค่าใช้จ่ายในธุรกิจทีวดี ิจิทลั
บริ ษทั มีขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จํานวน 468.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 89.93 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.73 เมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่มีขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวน 379.00 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจาก
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลงและการขาดทุนของธุรกิจทีวดี ิจดตอล เนื่องจากเป็ นช่วงแรกของการลงทุน
ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จํานวน 2,525.83 ล้านบาท 5,371.70 ล้านบาท และ
5,100.13 ล้านบาท สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น/(ลดลง)จํานวน 2,845.87 ล้านบาท และ (271.57) ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อย
ละ 112.67 และร้อยละ (5.06) ณ สิ้ นปี 2557 - 2558 ตามลําดับ สิ นทรั พย์รวม ณ สิ้ นปี 2557 เพิ่มขึ้ นจาก ณ สิ้ นปี 2556
จํานวน 2,845.87 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 2,963.06 ล้านบาท เนื่องจากในปี
2557 บริ ษทั ย่อยเป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตและสิ ทธิในการใช้คลื่นความถี่เพือ่ ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั จึงมี
การบันทึ กค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตที วีดิจิทลั หลังการตัดเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบปี นั้น สําหรับ ณ สิ้ นปี 2558 สิ นทรัพย์รวม
ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2557 จํานวน 271.57 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจากการลดลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน
197.28 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ประกอบกับเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการ
ตี ความการกํา หนดราคาทุ นขึ้ นมาใหม่ เป็ นเหตุใ ห้บริ ษทั ย่อ ยต้อ งปรั บปรุ ง การบันทึ ก บัญชี รายการต้นทุ นใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ให้เท่ากับราคาเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลด ส่งผลให้มูลค่าต้นทุนค่าใบอนุญาตลดลง
โดยบันทึกผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชําระเป็ นต้นทุนทางการเงิน
บริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จํานวน 467.14 ล้านบาท 3,406.70 ล้านบาท และ 3,705.53
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,939.56 ล้านบาท และ 298.83 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 629.27 และร้อยละ 8.77 ณ สิ้ นปี
2557 - 2558 ตามลําดับ หนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2557 เพิ่มขึ้นจํานวนมากเมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้ สินในการดําเนิ นธุ รกิจที วีดิจิทลั โดยหนี้ สินภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการโทรทัศน์ในระบบดิ จิทลั
เพิม่ ขึ้นจํานวน 2,173.82 ล้านบาท และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้นจํานวน 620.00 ล้านบาท และหนี้ สินจากการออก
หุ ้นกูเ้ พิ่มขึ้นจํานวน 100.00 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 บริ ษทั ย่อยเป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตและสิ ทธิ ในการใช้
คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิทลั จึ งมีการกูย้ ืมเงิ นมาเพื่อจ่ายชําระค่าใบอนุ ญาต สําหรับ ณ สิ้ นปี 2558
หนี้ สินรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 298.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2557 สาเหตุหลักเกิ ดจากเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น
เพิ่มขึ้นจํานวน 810.00 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั เพิ่มขึ้นจํานวน
601.39 ล้านบาท เนื่องจากมีการกูย้ มื เงินเพิ่มเติมเพือ่ จ่ายชําระค่างวดใบอนุญาตที่ถึงกําหนดชําระ
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 จํานวน 2,058.69 ล้านบาท 1,965.00 ล้านบาท
และ 1,394.60 ล้านบาท ตามลําดับ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
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สุทธิในแต่ละปี เนื่องจากเป็ นช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและออก
หุ ้นสามัญจํานวน 20,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการจ่ายหุ ้นปั น
ผลรวมทั้งสิ้น 19,999,865 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 200,000,000 หุน้ ณ สิ้นปี 2556
เป็ น 219,999,865 หุน้ ณ สิ้นปี 2557
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 4,920.62 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน
179.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.52 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 149.96 ล้านบาท จาก
การตัดจําหน่ายค่าใบอนุญาตธุรกิจทีวีดิจิทลั การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํ นวน 77.29 ล้านบาท จากการตัดค่า
เสื่ อมราคาในระหว่างงวด
บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 3,994.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน
289.42 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.81 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินจํานวน 475.00
ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหุ ้นกูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี จํานวน 100.00 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการลดลงของหนี้ สิน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั จํานวน 477.95 ล้านบาท จากการกูย้ มื เงินมาเพือ่ จ่ายชําระค่างวด
ใบอนุญาตที่ถึงกําหนดชําระ
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 925.67 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 จํานวน
468.93 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 33.62 สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
3. ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2558 มีแนวโน้มเติบโตขยายตัวมากกว่าร้อยละ 3 มีการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐและการใช้จ่ายภาคครัวเรื อน การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และ
การท่องเที่ยวที่มีสัญญาณที่ดี แต่ก็ยงั คงได้รับผลกระทบจากปั ญหาหนี้ ครัวเรื อนและค่าครองชีพที่เพิ่มสู งขึ้น ขณะที่ปัจจัย
ภายนอกได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจต่างๆ ทําให้ภาพรวมของธุรกิจมีการเติบโตอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยน่าจะมีทิศทางที่ดีข้ ึน จากการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและ
ในส่วนของบริ ษทั มีรายได้หลักจากการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับทิศทางของ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมสื่ อ
โฆษณา อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ และอุตสาหกรรมทีวดี ิจิทลั ดังนี้
3.1

ภาวะอุตสาหกรรมสื่ อโฆษณา

อุตสาหกรรมสื่ อโฆษณาในปี 2558 มี มูลค่าราว 103,000 ล้านบาท อัตราการเติ บโตที่ชะลอตัวเป็ นผลมาจาก
เศรษฐกิจในประเทศ กําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคที่ลดลง ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีการปรับลดการใช้งบโฆษณาลง การขยายตัวของ
สื่อดิจิทลั ทําให้มีการกระจายตัวของงบโฆษณาไปยังสื่ อต่างๆ มากขึ้น สื่ อดิจิทลั ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ทําให้แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่ อโฆษณาในปี 2559 ยังคงเติบโต โดยสื่ อหลักที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมโฆษณาขยายตัว
ได้แก่ สื่ อป้ ายโฆษณา สื่ อทีวดี ิจิทลั และสื่ ออินเทอร์เน็ต
จากผลสํารวจของบริ ษทั นีลเส็น ประเทศไทย จํากัด รายงานการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อล่าสุดช่วง 9 เดือนแรกของปี
2559 มีมลู ค่า 86,526 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.38 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 91,448 ล้านบาท โดยกลุ่ม
สื่ อที่อยูใ่ นภาวะติดลบ ประกอบด้วย ทีวอี นาล็อก ซึ่งในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 38,951 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
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10.46 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 43,499 ล้านบาท เคเบิลและทีวดี าวเทียม มีมลู ค่า 2,855 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 37.16 เมื่อเที ยบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 4,543 ล้านบาท หนังสื อพิมพ์ มีมูลค่า 7,431 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 17.41 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 8,997 ล้านบาท และนิ ตยสาร มีมูลค่า 2,255 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 29.20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 3,185 ล้านบาท
ในขณะที่ส่ื อที่มีการเติบโต คือ ทีวดี ิจิทลั ซึ่งในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 16,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.63 เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 15,788 ล้านบาท วิทยุ มีมูลค่า 4,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 4,066 ล้านบาท โรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 4,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.04
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 3,615 ล้านบาท ป้ ายโฆษณา มีมูลค่า 4,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.17
เมื่อเที ยบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 3,123 ล้านบาท สื่ อเคลื่อนที่ มีมูลค่า 3,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.76
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 3,317 ล้านบาท สื่ ออินสโตร์ มีมูลค่า 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 545 ล้านบาท และสื่ ออินเทอร์เน็ต มีมูลค่า 1,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.64
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจาํ นวน 770 ล้านบาท
ภาพรวมมูลค่ าการใช้ จ่ายงบโฆษณาผ่านสื่ อในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 - 2559
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ที่มา : บริ ษทั นีลเส็น ประเทศไทย จํากัด และหนังสื อพิมพ์ กรุ งเทพธุรกิจ วันที่ 11 ตุลาคม 2559

3.2

ภาวะอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์

3.2.1 ธุรกิจนิตยสาร
ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของปี 2558 แม้จะไม่มีการขยายตัวเพิ่มเติมแต่จะรุ กเข้าสู่ รูปแบบออนไลน์เต็มรู ปแบบ
มากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ปั จจัยที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจนิตยสารได้แก่ การขยายตัวของ
อุ ต สาหกรรมแฟชั่น และความงาม มี แ บรนด์ สิ น ค้า ใหม่ ๆ มี ก ารลงทุ น จากต่ า งประเทศ รวมถึ ง ตลาดค้า ปลี ก และ
ห้างสรรพสิ นค้าใหม่ๆเกิ ดขึ้น โดยกล่าวได้ว่า สภาวะเศรษฐกิ จมีผลต่อการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีนัยสําคัญ และการดําเนิ น
ธุรกิจนิตยสารจะต้องสร้างความนิยมในกลุ่มลูกค้า และการยอมรับจากผูเ้ ลือกซื้อสื่ อโฆษณา ปั จจัยสําคัญอีกประการสําหรับ
ธุรกิจ คือ เนื้ อหา ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของนิ ตยสาร การเป็ น Content Provider และการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการนําเสนอเนื้ อหาแบบดิ จิทลั คอนเทนต์ผ่านเว็บไซต์ e-magazine และเพิ่มช่องทางการสื่ อสารผ่าน
โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ อาทิ Facebook และ Instagram ทําให้นิตยสารยังคงได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค
3.2.2 ธุรกิจหนังสื อเล่ ม
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อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ในปี 2558 จัดอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ปั จจัยที่สําคัญต่อการขยายตัวมาจากการสนับสนุ นของ
ภาครัฐ การผลักดันให้ “การอ่านเป็ นวัฒนธรรมของชาติ” และการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ซึ่ งจะเห็นได้
ชัดเจนขึ้นในปี 2559 ถือเป็ นโอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมหนังสื อที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและวิถีชีวิต
ของผูค้ นในภูมิภาค
3.3

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

ทิศทางอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์คาดว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี แนวโน้มการพิมพ์แบบกระดาษจะเปลี่ยนเป็ น
รู ปแบบดิจิทลั มากขึ้น ปั จจัยที่สําคัญ ได้แก่ นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ การผลักดันให้ “การอ่าน
เป็ นวัฒนธรรมของชาติ” และการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้ตลาดสิ่ งพิมพ์ขยายตัว ตลาด
งานพิมพ์ท่ีตอ้ งการคุณภาพสู ง (High Definition Printing) ยังคงมีความต้องการอยูเ่ สมอ และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโต
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3.4

ภาวะอุตสาหกรรมทีวดี จิ ทิ ลั

กสทช.ระบุว่าแนวโน้มการแข่งขันอุตสาหกรรมที วีดิจิทลั ในปี 2559 ยังรุ นแรง โดยพบว่าผูช้ มนิ ยมรับชมที วี
ดิจิทลั เพิ่มสูงขึ้น จากสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ต่อนาทีทุกช่องทางระหว่างช่องรายการใหม่กบั ช่องรายการเดิมในปี 2558
มีสดั ส่วนอยูท่ ่ีร้อยละ 62 ต่อร้อยละ 38 จากเดิมในปี 2557 มีสดั ส่วนอยูท่ ่ี ร้อยละ 82 ต่อร้อยละ 18 สะท้อนว่าผูช้ มสนใจชม
ทีวีดิจิทลั เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ช่องที่มีกลุ่มเป้ าหมายชัดเจนจะมีเรทติ้งที่สูงขึ้น โดยเนื้ อหายังคงเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ทิ ศทางการแข่งขันในปี 2559 คาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นโดยช่องที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดในอันดับต้นจะเร่ งประชาสัมพันธ์เพือ่ รักษากลุ่มผูช้ มในระยะยาวและแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณามากขึ้น ผูป้ ระกอบการจะ
มุ่งเน้นการสร้างเนื้ อหาใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมเพือ่ เจาะตลาดโดยเน้นกลุ่มผูช้ มคนรุ่ นใหม่ที่พร้อมจะเปิ ดรับและจดจํา
ช่องใหม่ เม็ดเงินโฆษณาน่าจะกระจุกตัวอยูก่ บั ช่องที่ครองเรทติ้ง 5 อันดันแรก ส่ วนที่เหลือจะกระจายตัวไปตามช่องที่มี
กลุ่มเป้ าหมายชัดเจน ส่วนผลกําไรจากการประกอบกิจการคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
จากปั ญ หาการชะลอตั วของสภาพเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท เอกชนหลายรายลดค่ า ใช้จ่ า ย
งบประมาณการโฆษณาลดลง ประกอบกับผลกระทบจากจํานวนช่องโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้น ปั ญหาการเรี ยงหมายเลขช่องไม่
เป็ นตามที่คาด และพฤติกรรมผูช้ มที่มีแนวโน้มรับชมคอนเทนท์ผ่านทางจอโทรทัศน์ลดลง และหันไปให้ความสนใจกับ
สมาร์ทโฟนมากขึ้น ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลภาวะการแข่งขันที่รุนแรงต่อผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมนี้
ทั้งสิ้น
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