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เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ: 1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน)
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
อางถึง:

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการ ทางธุรกิจระดับชาติ ลงวันที่ 30 มกราคม 2557
3. หนังสือเลขที่ อพ. 1036/56 เรื่อง การผานคุณสมบัติการเขารวมขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2556
4. หนังสือเลขที่ อพ. 1001/57 เรื่อง ผลการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ลงวันที่ 14 มกราคม 2557
5. ประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในการประกอบกิจการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
6. พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
7. ประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ พ.ศ. 2556
8. ประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน พ.ศ.2555
9. สัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
มาตรฐานความคมชัดสูงกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
10. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
11. งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556
และงบการเงินที่สอบทานแลวสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
12. งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบแลว โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และงบการเงินที่สอบทานแลวสําหรับงวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
13. หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหารของ
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
Disclaimers: 1. ผลการศึกษาของบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “TNS”)
ในรายงานฉบับนี้อยูบนพื้นฐานของขอมูล และขอสมมติฐานที่ไดรับจากผูบริหารของ
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด และ
ขอมูลที่บริษัทเปดเผยแกสาธารณะในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (www.sec.or.th) และเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th)
2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรับผิดชอบตอผลกําไรหรือขาดทุน และผลกระทบตางๆ อันเกิดจากการ
ทํารายการในครั้งนี้
3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศึกษาโดยใชความรู ความสามารถ และความระมัดระวังโดยตั้งมั่นอยู
บนพื้นฐานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาใหความเห็นภายใตสถานการณและขอมูลที่สามารถรับรูไดใน
ปจจุบันหากสถานการณและขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญอาจสงผลกระทบตอผล
การศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อมริ น ทร พ ริ้ น ติ้ ง แอนด พั บ ลิ ช ชิ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ
“AMARIN”) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาและใหสัตยาบันในการเขาทํารายการการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) โดย บริษัท อมรินทร
เทเลวิชั่น จํากัด (“อมรินทร เทเลวิชั่น”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาต
ดวยมูลคาราคาประมูลทั้งสิ้น 3,320,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) กําหนด
โดยการเขา ทํา สั ญ ญาเช า ใชบ ริก ารโครงขา ยโทรทัศนป ระเภทที่ใ ชคลื่น ความถี่ภ าคพื้น ดิน ในระบบดิจิต อล ประเภท
มาตรฐานความคมชัดสูง (“สัญญาเชาโครงขายโทรทัศน”) กับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ซึ่งมีคาธรรมเนียมการใช
บริ ก ารโครงข า ยในระยะเวลา 14 ป 5 เดื อ น รวมเป น ค า ใช บ ริ ก ารทั้ ง สิ้ น ประมาณ 2,449,680,000 บาท (ไม ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมถึงการคาดการณงบประมาณเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการใหบริการโทรทัศน เพื่อสรางสตูดิโอถาย
ทําและจัดซื้ออุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน จํานวน 100,000,000 บาท รวมเปนมูลคาของรายการทั้งสิ้น 5,869,680,000
บาท โดยรายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 3

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของรายการสูงสุดซึ่งคํานวณในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการ
เขาทํารายการดังกลาวจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับรอยละ 230.47 ตามเกณฑ
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน และมีขนาดของรายการสูงสุดซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทลาสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 เทากับรอยละ 232.24 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เนื่องจากขนาดของรายการมีมูลคาสูงกวา
รอยละ 100 รายการดังกลาวจึงเขาขายเปนรายการประเภทที่ 4 บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยการไดมา
ซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการตกลงเขาทํารายการ
ดังกลาว
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติให
ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่ กสทช.กําหนด เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตดังกลาว โดย
อมรินทร เทเลวิชั่น มีความจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเปนผู
ชนะการประมูล และเขาทําสัญญาเชาโครงขายโทรทัศนกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ซึ่งกําหนดการดังกลาวจะเกิดขึ้น
กอนที่ผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการ อยางไรก็ดี บริษัทจะนําเสนอรายละเอียดการเขาทํารายการดังกลาวในที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาใหสัตยาบันตอไป
ทั้งนี้ การไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวมีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท บริษัท
ไมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัท กลุมบริษัทอันเปนผลจากการไดมาซึ่งสินทรัพยมีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและใน
อํานาจการควบคุมบริษัทหรือผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ดังนั้น การเขาทํารายการดังกลาวเปนไปตามขอยกเวน
ตามขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 สงผลใหบริษัทไมตองยื่นคําขอใหพิจารณารับ
หลั ก ทรั พ ย ใ หม กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ นอกจากนี้ รายการดั ง กล า วไม เ ข า ข า ยเป น รายการเกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคายุติธรรมของการเขาทํา
รายการดังกลาวตอผูถือหุนของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเปนอิสระจากบริษัท ไดพิจารณาและ
ศึกษาขอมูลการเขาทํารายการครั้งนี้จากงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีของ
บริษัท หนังสือรับรอง บัญชีรายชื่อผูถือหุน ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ สารสนเทศ สรุปสาระสําคัญของรางสัญญา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํารายการ ขอมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งสมมติฐานตางๆ ที่ไดรับจากบริษัท ตลอดจน
การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมและปจจัย
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของรายการ และความเห็นเกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาวได
ดังตอไปนี้

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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คํานิยาม
“บริษัท” หรือ “AMARIN”
“อมรินทร เทเลวิชั่น” หรือ “ATV”
“ธุรกิจ” หรือ “โครงการ” หรือ “ดิจิตอลทีวี”
“ใบอนุญาต”

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
ธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ใบอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
“การประมูลคลื่นความถี่” หรือ “การประมูล” การประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในะระบบดิจิตอลประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง
“กสทช.”
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “TNS”
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
“สํานักงาน ก.ล.ต.”
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“ตลาดหลักทรัพย”
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“การเขาทํารายการ”
การเขาทํารายการไดมาซึ่งใบอนุญ าตใหใ ชคลื่นความถี่เพื่ อใหบ ริก าร
โทรทัศนในระบบดิจิตอล
”สัญญาบริการโครงขาย” หรือ “บริการโครงขาย” สัญญาเชาใชบริการกับผูใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง
“ททบ.”
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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1. บทสรุปผูบริหาร
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อมริ น ทร พ ริ้ น ติ้ ง แอนด พั บ ลิ ช ชิ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ
“AMARIN”) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาและใหสัตยาบันในการเขาทํารายการการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดย บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตดวยมูลคาราคาประมูลทั้งสิ้น
3,320,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทั ศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กําหนด โดยการเขาทําสัญญาเชาใชบริการ
โครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง กับสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ซึ่งมีคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายในระยะเวลา 14 ป 5 เดือน รวมเปนคาใชบริการทั้งสิ้น
ประมาณ 2,449,680,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมถึงการคาดการณงบประมาณเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการ
ใหบริการโทรทัศน เพื่อสรางสตูดิโอถายทําและจัดซื้ออุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน จํานวน 100,000,000 บาท รวมเปน
มูลคาของรายการทั้งสิ้น 5,869,680,000 บาท
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
รายการและความเหมาะสมของราคายุติธรรมของการเขาทํารายการดังกลาวตอผูถือหุนของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนอิสระจากบริษัท ไดพิจารณาวัตถุประสงคและความจําเปน
ในการเขาทํารายการ ประกอบกับ ประโยชนจากการเขาทํารายการ ผลกระทบจากการเขาทํารายการ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนความเปนไปไดของโครงการ มีความเห็นวาบริษัท จะไดประโยชนและโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น และมี
ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ อยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได ดั ง นั้ น การทํ า รายการได ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย มี ค วามสมเหตุ ส มผล โดยมี
รายละเอียดโดยยอ ดังนี้
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหธุรกิจของบริษัท มีการเจริญเติบโตอยาง
มั่นคงและตอเนื่องในอนาคต ซึ่งมีความจําเปนตอบริษัท เนื่องจากโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสื่อ สิ่งพิมพ ในปจจุบันมี
การเติบโตในเกณฑคงที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค ที่นิยม
สื่ออิเล็กทรอนิกส ประเภท สมารทโฟนและแทปเล็ต มากขึ้น ทําใหในปจจุบันโอกาสของการเจริญเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ
นิตยสารและหนังสือเลม นั้นคอนขางจํากัด
จากการเขาทํารายการดังกลาวนั้น จะทําใหบริษัท มีโอกาสในการสรางรายไดมากขึ้น สรางสายงานธุรกิจใหมที่
สามารถเสริมความแข็งแกรงและขอไดเปรียบทางการคา ทั้งนี้การเขาทํารายการดังกลาว ยังคงมีความเสี่ยงจากการเติบโต
ของธุรกิจดานโฆษณา ประชาสัมพันธ และการถือครองสวนแบงทางการตลาด เนื่องจากรายไดหลักของธุรกิจโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอลนั้น ขึ้นอยูกับรายไดโฆษณา และความเสี่ยงในเรื่องของเงินลงทุน เนื่องจากเปนโครงการที่ใชเงินลงทุนสูง
อยางไรก็ตามบริษัทไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในการใหเงินกูยืมมาเพื่อใชในการดําเนิน
ธุรกิจ
ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเขาทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สอบทาน
และวิเคราะหความเหมาะสมของเงื่อนไขรายการออกเปน 2 สวน ดังนี้
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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1. ความยุติธรรมของราคาที่ไดมาซึ่งสินทรัพย ซึ่งประกอบดวย คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาบริการโครงขาย
และเงินลงทุนทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ และความเหมาะสมของเงื่อนไขของสัญญาสําคัญที่ใชในการ
ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากการไดมาซึ่งใบอนุญาต นั้นเกิดจากการประมูล จึงทําใหราคาที่ชนะประมูลนั้นเปนราคาที่ยุติธรรม
ตลอดจนเงื่อนไขของการประมูลและการชําระราคานั้น กําหนดใหผูที่ชนะประมูลตองปฏิบัติเหมือนกัน นอกจากนี้ ในสวน
ของราคาคาบริการโครงขาย ที่ประชุม กสท. ไดมีมติใหความเห็นชอบเกี่ยวกับราคาคาบริการโครงขาย โดยอัตราคาบริการ
นั้นจะแตกตางกัน เนื่องจากมีการพิจารณาถึงคุณภาพของการใหบริการ คุณภาพของอุปกรณที่ใชสงสัญญาณ จึงทําให
ราคาคาบริการโครงขาย นั้นเปนราคาที่ยุติธรรม จากขอมูลขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวาเงื่อนไขของการทํา
รายการดังกลาวนั้นมีความสมเหตุสมผล
2. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจ
สภาวะอุ ตสาหกรรมในปจจุบัน งบการเงินของบริษัท ที่ไ ดรับการตรวจสอบจากผูสอบบั ญชี ตลอดจนขอ มูลภายในที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ที่ไดมาจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท เปนตน นํามาจัดทําเปนสมมติฐาน เพื่อจัดทํา
ประมาณการทางการเงินของธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอล เปนระยะเวลา 15 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2572) และวิเคราะหถึงความเปนไปไดของโครงการดวยวิธีดังตอไปนี้
2.1 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present value)
2.2 วิธีอัตราผลตอบแทนจากโครงการหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR)
2.3 วิธีการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
ผลการประเมินความเปนไปไดของโครงการลงทุน ดวยวิธีการทางการเงินทั้ง 3 วิธีนั้น สรุปไดดังนี้
วิธีที่ใชในการประเมินโครงการ
1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
2. วิธีอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return)
3. วิธีการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ผลจากการประเมิน
826.30 ลานบาท
14.50%
9 ป 3 เดือน

1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีคาเทากับ 826.30 ลานบาท ซึ่งจากการประเมินมูลคา
การลงทุนของบริษัท หากโครงการใดมีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยนั้น ถือไดวามีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจาก
การลงทุนดังกลาวจะสามารถเพิ่มมูลคากระแสเงินสดใหกับบริษัทได
2. วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) นั้นอยูที่รอยละ 14.50 ซึ่งมีคาสูงกวา
อัตราสวนตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของธุรกิจที่ รอยละ 10.30 จากความหมายของอัตราสวนดังกลาว เมื่อ
นํามาพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอล พบวาเปนธุรกิจที่ใหอัตราผลตอบแทน
จากโครงการ สูงกวา อัตราสวนตนทุนทางการเงินสุทธิ ถือไดวาเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับการลงทุน
3. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยูที่ประมาณ 9 ป 3 เดือน ซึ่งอยูในระยะเวลาของโครงการ
จากการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการดวยวิธีขางตน ถือไดวา การเขาทํารายการเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนมีความสมเหตุสมผล
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัติ การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้
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ผูถือหุนความศึกษาขอมูลในเอกสารตางๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
ในการตัดสินใจสําหรับการลงมติ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผูถือหุนเปนสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา ไดพิจารณาให
ความเห็นกรณีขางตนดวยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปไดดังนี้
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2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการ
2.1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
2.1.1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
วันที่ 13 มกราคม 2557
2.1.2. คูกรณีที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัท
2.1.2.1. การประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาต
ผูขอใบอนุญาต:
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด (“อมรินทร เทเลวิชั่น”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท
ถือหุนอยูรอยละ 99.99
ผูออกใบอนุญาต:
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”)
ความสัมพันธกับบริษัท :
ไมมี
2.1.2.2. การเขาทําสัญญาเชาโครงขายโทรทัศน
ผูเชา :
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ผูใหเชา:
ความสัมพันธกับบริษัท :
ไมมี
2.1.2.3. การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการใหบริการโทรทัศน
บริษัทที่เกี่ยวของ :
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99
คูกรณี:
คูสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ความสัมพันธกับบริษัท :
ไมมี
2.1.3. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา
1)
ใบอนุญ าตและสิท ธิใ นการใช คลื่น ความถี่เ พื่อ ใหบ ริก ารโทรทัศ นใ นระบบดิ จิ ตอล ประเภทบริก ารทางธุ รกิ จ
ระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง (“ใบอนุญาต”) ระยะเวลา 15 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด (“อมรินทร เทเลวิชั่น”) ชนะการประมูลใบอนุญาตดวยราคาประมูล
จํานวน 3,320,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดย อมรินทร เทเลวิชั่น ตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในการ
ประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ดังนี้
คาธรรมเนียมใบอนุญาต*
งวดที่

ระยะเวลาในการชําระ
คาธรรมเนียม

สวนของราคาขั้นต่ํา
รอยละ

1
2

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล
ภายใน 30 วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลา 1 ปที่ไดรับใบอนุญาต
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จํานวนเงิน

สวนที่เกินราคาขั้นต่ํา
รอยละ

จํานวนเงิน

รวม
คาธรรมเนียม

50%

755,000,000

10%

181,000,000

936,000,000

30%

453,000,000

10%

181,000,000

634,000,000
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คาธรรมเนียมใบอนุญาต*
งวดที่

ระยะเวลาในการชําระ
คาธรรมเนียม

สวนของราคาขั้นต่ํา
รอยละ

3
4
5
6

ภายใน 30 วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลา 2 ปที่ไดรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลา 3 ปที่ไดรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลา 4 ปที่ไดรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลา 5 ปที่ไดรับใบอนุญาต
รวมคาธรรมเนียม

สวนที่เกินราคาขั้นต่ํา

จํานวนเงิน

รอยละ

จํานวนเงิน

รวม
คาธรรมเนียม

10%

151,000,000

20%

362,000,000

513,000,000

10%

151,000,000

20%

362,000,000

513,000,000

-

-

20%

362,000,000

362,000,000

-

-

20%

362,000,000

362,000,000

100%

1,510,000,000

100%

1,810,000,000

3,320,000,000

* หมายเหตุ: คาธรรมเนียมใบอนุญาตไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียมอื่นๆ และดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนด

เงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ผูชนะการประมูลที่จะไดรับสิทธิใหเปนผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ใหครบถวนกอน
จึงจะไดรับใบอนุญาต
1. ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในงวดที่หนึ่งตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตน
2. ดําเนินการขอใชบริการโครงขายโทรทัศนกับผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอลใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล
3. ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล
ในกรณีที่ผูชนะการประมูล ไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่งใหถือวาสละสิทธิ์การขอรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และไมอาจเรียกคืนคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดจากการขอรับใบอนุญาตได
การออกใบอนุญาต
ผูชนะการประมูล เมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดในเงื่อนไขกอนรับใบอนุญ าตใหใช คลื่นความถี่ครบถวนแลว
คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล และวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
ขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
1. ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิในการใชคลื่นความถี่รวมกับผูรับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ทางธุรกิจ โดยใชโครงขายของผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศน
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2. ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลมี
อายุสิบหาป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
3. ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมอื่นและนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับ
การใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
5. ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีกลไกการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
6. ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนดอยโอกาส ในการ
เขาถึง รับรู และใชประโยชนไดอยางเสมอภาคเชนเดียวกับบุคคลทั่วไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
7. ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมรี ะบบการตรวจสอบเนื้อหารายการ ผังรายการตามที่คณะกรรมการกําหนด
8. ผูรับใบอนุญาตจะตองมีกระบวนการในการกํากับดูแลตนเองใหมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอสังคม
9. ผูรับใบอนุญาตจะตองจัดทําแผนขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉิน และแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
10. ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบรวม การถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน
การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ระหวางผูรับ
ใบอนุญาต สื่อมวลชนดวยกันเองหรือบุคคลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
สรุปหลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖
1. ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําผังรายการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
2. ผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่ประเภทบริการทางธุรกิจ ตองจัดผังรายการใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่
เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและ
ระดั บ ท อ งถิ่ น ต อ งที่ มี ร ายการที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต เองในสั ด ส ว นไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 50 (ห า สิ บ ) ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด
3. ผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่ตองจัดใหมีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคมหรือรายการ
สําหรับเด็กและเยาวชน อยางนอยวันละ 60 (หกสิบ) นาที ระหวางชวงเวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน และ
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

ระหวางชวงเวลา 07.00 – 09.00 น. ในวันเสารและวันอาทิตย ในระหวางชวงเวลา 18.00 – 22.00 น. เปน
ชวงเวลาที่มีจํานวนผูรับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจรับชมอยูดวย ใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความ
เหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการพัฒนา ทั้งในดานสติปญญา อารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับ
รายการดังกลาวเพิ่มเติมได
ใหผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่จัดทําผังรายการใหสอดคลองกับระดับความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
กําหนดชวงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแตละประเภท ในกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชน
สาธารณะและประชาชน คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดใหมีรายการบางประเภทบางลักษณะในชวงเวลาที่
เหมาะสมเพิ่มเติมได
ผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่ที่ใหบริการเปนการทั่วไป ตองจัดใหมีการออกอากาศรายการ ดังตอไปนี้
(1) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น.
(2) ขาวในพระราชสํานัก ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหวาง 19.00 – 20.30 น.
ใหผูรับใบอนุญาต จัดใหมีการใหบริการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึง
หรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคล
ทั่วไป โดยอาจจัดใหมีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศนที่จัดให
มีลามภาษามือ บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ทํา
ใหคนพิการและคนดอยโอกาสเขาถึงหรือรับรูการใหบริการได สําหรับรายการที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ
ในเวลาออกอากาศอยางนอยวันละ 60 (หกสิบ)นาที
เพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําผังรายการใหสอดคลองกับระดับความเหมาะสมของ
รายการและกําหนดชวงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแตละประเภท ดังนี้
(ก) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น๑๓ หามมิใหออกอากาศในชวงเวลากอน 20.30 น.
ของทุกวัน และใหออกอากาศไดจนถึงเวลา 05.00 น.ของวันถัดไป
(ข) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น๑๘ หรือรายการที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด หามมิใหออกอากาศในชวงเวลากอน 22.00 น. ของทุกวันและใหออกอากาศไดจนถึงเวลา
05.00 น. ของวันถัดไป
(ค) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ หามมิใหออกอากาศในชวงเวลากอน 24.00 น. ของ
ทุกวัน และใหออกอากาศไดจนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป
ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําและเสนอผังรายการ และสัดสวนรายการของสถานีที่จะใหบริการในแตละประเภท
ใบอนุญาตตอคณะกรรมการกอนเริ่มใหบริการอยางนอย 15 (สิบหา) วัน
การประกอบกิจการเพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําและเสนอผัง
รายการหลักอยางนอยปละ 1 (หนึ่ง) ครั้งเสนอตอคณะกรรมการกอนออกอากาศลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา)
วัน
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นวาผังรายการของผูรับใบอนุญาตไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด และเห็นควรใหแกไขผังรายการ ใหผูรับใบอนุญาตแกไขผังรายการใหถูกตอง
ภายใน 7 (เจ็ ด ) วั น นั บ ตั้ ง แต ไ ด รั บ แจ ง จากพนั ก งานเจ า หน า ที่ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด เพื่ อ ให
คณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา
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10. การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหผูรับใบอนุญาตยื่นขอมูลผังรายการและเอกสาร
ประกอบที่ตองการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน
ทั้งนี้ อมรินทร เทเลวิชั่น ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ครบถวนแลว โดยปจจุบันอยู
ระหวางกระบวนการออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จากคณะกรรมการ กสทช.
2)

สิทธิในการใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐาน
ความคมชัดสูง ตามสัญญาเชาโครงขายโทรทัศนจากสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ระยะเวลา 14 ป 5 เดือน
นับตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 (“บริการโครงขาย”)
อมริ น ทร เทเลวิ ชั่ น จะต อ งชํ า ระค า ใช บ ริ ก ารโครงข า ยโทรทั ศ น คิ ด เป น มู ล ค า รวมประมาณ
2,449,680,000 บาท โดยแบงชําระเปนรายเดือน เดือนละ 14,160,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบกไดติดตั้งสถานีโครงขายแลวเสร็จตามที่ กสทช. กําหนด หรือในกรณีที่สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกยังติดตั้งสถานีโครงขายในบางพื้นที่ไมแลวเสร็จ คาใชบริการโครงขายจะถูกเรียกเก็บเฉพาะพื้นที่ที่
ใหบริการในจุดที่แลวเสร็จ โดยมีกําหนดชําระคาบริการกอนออกอากาศไมนอยกวา 30 วัน

3)

ทรัพยสินที่ อมรินทร เทเลวิชั่น คาดวาจะตองลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการใหบริการโทรทัศน
อมรินทร เทเลวิชั่น คาดวาจะตองใชเงินลงทุนในการสรางสตูดิโอถายทําและจัดซื้ออุปกรณที่ใชสําหรับ
การดําเนินงานเพื่อรองรับการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประมาณ 100,000,000 บาท ซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินการ ประกอบดวย สตูดิโอ 2 หอง ระบบไฟในสตูดิโอ ระบบการทํางานในหองสตูดิโอ และอุปกรณอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
รายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณและการปรับปรุงสถานที
1. สตูดิโอ และระบบการทํางานในสตูดิโอ
2. อุปกรณกลอง อุปกรณตัดตอ อุปกรณที่ใชในการออกอากาศ และอุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รวม

มูลคาโดยประมาณ (ลานบาท)
30
70
100

ภายหลังการไดรับใบอนุญาต การเขาทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน และการลงทุนเพิ่มเติม อมรินทร
เทเลวิชั่น จะดําเนินธุรกิจใหบริการชองโทรทัศนในระบบดิจิตอล ออกอากาศในแบบความคมชัดสูง โดยนําเสนอรายการที่
เปนไปตามสัดสวน หลักเกณฑเกี่ยวกับผังรายการ เนื้อหารายการตามที่กฎหมายและ กสทช. กําหนด
2.2. ประเภทและขนาดของรายการ
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น เปนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547โดยมีขนาดของรายการสําหรับการเขาทํารายการดังกลาว ที่สามารถคํานวณไดดังนี้
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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เกณฑการคํานวณ
1. เกณฑสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
(Net tangible asset – NTA)
2. เกณฑกําไรสุทธิ

วิธีการคํานวณ

ขนาดของรายการ
(รอยละ)
N.A.

% x NTA ของสินทรัพยที่ไดมา x 100%
NTA ของ AMARIN
% x กําไรสุทธิของสินทรัพยที่ไดมา x 100
N.A.
กําไรสุทธิของ AMARIN
3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน x 100
232.24
สินทรัพยรวมของ AMARIN
4. เกณฑมูลคาหุนทุน
จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100
N.A.
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของ AMARIN
หมายเหตุ: คํานวณขนาดของรายการโดยใชขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จากตารางการคํานวณขนาดของรายการขางตน จะพบวารายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวมีขนาดของรายการ
สูงสุดซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับรอยละ 232.24 ตามเกณฑ
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเขาขายเปนรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวมีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของ
บริษั ท บริ ษั ท ไม มีน โยบายที่จะเปลี่ ย นแปลงธุ รกิจ หลั ก ของบริ ษัท กลุ มบริษัท อัน เปน ผลจากการได ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ จ ะจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และบริ ษั ท ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ใน
คณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมบริษัทหรือผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ดังนั้น การเขาทํารายการ
ดังกลาวเปนไปตามขอยกเวน ตามขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 สงผลใหบริษัทไมตอง
ยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพยฯ แตยังคงตองจัดทํารายงานเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการตกลงเขาทํารายการ โดยตอง
จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยผูถือหุน
เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน และตองไดรับคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการอนุมัติ
รายการ ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิลงคะแนน
2.3. แหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในการเขาทํารายการ
ในการเขาทํารายการ บริษัทจะใชแหลงเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอย และเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน โดยบริษัทและบริษัทยอยมีเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานประมาณ 400 ลานบาทตอป นอกจากนั้น
จะใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีขอกําหนดของสัญญาเงินกูใหบริษัทดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E
Ratio) สําหรับงบการเงินรวมไมเกิน 2 เทา และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้สําหรับงบการเงินรวม (Debt
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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Service Coverage Ratio: DSCR) ไมต่ํากวา 1.8 เทา ทั้งนี้ สัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินไมมีเงื่อนไขที่มีผลกระทบ
ตอสิทธิของผูถือหุน
2.4. ขอมูลของบริษัท อมรินทรพริน้ ติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ปรากฎตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1
ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
2.5. ขอมูลของบริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด ปรากฎตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2 ของรายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระฉบับนี้
2.6 ภาพรวมอุตสาหกรรมทีวดี ิจิตอล
ภายหลังการประมูลใบอนุญาต อุตสาหกรรมทีวีจะมีผูประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมในระบบอนาล็อกจํานวน 6
ชอง เปนระบบดิจิตอลจํานวนทั้งสิ้น 48 ชอง โดยขอมูลจากศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ระบุวา (“SCB Economic Intelligence Center” หรือ “EIC”) ระบุวาจํานวนครัวเรือนไทยที่ติดตั้งเคเบิ้ลทีวีและ
ทีวีดาวเทียมเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดดจากรอยละ 20 ของจํานวนครัวเรือนทั่วประเทศในป 2551 เปนรอยละ 64 ในป
2555 หรือคิดเปนการเติบโตเฉลี่ยปละรอยละ 40 ดวยสาเหตุหลักจากความตองการรับชมภาพและเสียงที่คมชัด ความ
ตองการรับชมรายการที่หลากหลาย และราคาติดตั้งและคาสมาชิกที่ลดลงเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม พฤติกรรมของผู
รับชมยังคงเนนไปที่การรับชมฟรีทีวีเปนหลัก โดยเฉพาะชอง 3 และชอง 7 ที่มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 51 ของ
จํานวนผูรับชมทั้งหมด สังเกตไดจากการกราฟดานลาง

สัดสวนจํานวนครัวเรือนที่รับชมโทรทัศนในป 2555 ผานแพลตฟอรมตางๆ จําแนกตามพื้นที่การรับชม

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ AGB Nielsen Media Research

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 15

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

จํานวนและสัดสวนผูชมที่รับชมชองรายการโทรทัศนประเภทตางๆ โดยเฉลี่ยใน 1 วัน จําแนกตามพื้นที่
(เก็บขอมูล ณ วันที่ 9 - 15 กันยายน 2556)

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ AGB Nielsen Media Research

จากการที่ความนิยมในการรับชมสวนใหญยังอยูที่ฟรีทีวี บริษัทผูผลิตสินคาและบริการตางๆ จึงยังคงเนนการ
โฆษณาผานฟรีทีวีเปนหลัก
สงผลใหผูประกอบการชองฟรีทีวีมีอํานาจตอรองอัตราคาโฆษณาสูงกวาชองทีวีทางเลือก
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบฐานจํานวนผูชมกับอัตราคาโฆษณาอยางละเอียดแลวจะพบวาในชวงเวลาทั่วไป (Non prime time) ชองทีวีทางเลือกมีจํานวนผูชมคอนขางใกลเคียงกับฟรีทีวี บางชองรายการ เชน ชองรายการเพลงและ
ภาพยนตร กลับไดรับความนิยมสูงกวาฟรีทีวีบางชอง เชน NBT, TPBS ยกเวนชวงเวลาไพรมไทม (Prime - time ตั้งแต
18.30 - 22.30 น.) ที่ฟรีทีวีจะไดรับความนิยมมากกวากลุมชองทีวีทางเลือกประมาณ 2 เทา สัดสวนจํานวนผูชมชองทีวี
ทางเลือกที่สูงถึง 38 % แตกลับมีสวนแบงรายไดจากเม็ดเงินโฆษณาเพียง 14% แสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของสวน
แบงคาโฆษณาเมื่อเทียบกับจํานวนผูชม โดยมีความแตกตางถึงเกือบ 3 เทา ดังกราฟและตารางดานลาง

การกระจายตัวของเม็ดเงินโฆษณาเทียบกับสัดสวนผูชมในแตละประเภทรายการ
และอัตราคาโฆษณาบนฟรีทีวี และชองทีวีทางเลือก

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ AGB Nielsen Media Research
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จากสภาวะดังกลาว การเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีจะทําใหการแขงขันในสื่อทีวีกระแสหลักที่ถูกผูกขาดโดยฟรีทีวี 6
ชองเดิม เปลี่ยนแปลงไปสูการแขงขันที่เสรีมากขึ้น ดวย 48 ชองใหมที่จัดแบงหมวดหมูอยางชัดเจน สงผลใหผูซื้อโฆษณา
สามารถเลือกซื้อเวลากับชองสถานีที่เขาตรงถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น อีกทั้งดิจิตอลทีวีจะมีระบบการวัดเรตติ้งที่แมนยํา
ซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือใหแกผูซื้อโฆษณามากกวาระบบอนาล็อกเดิม ดวยเหตุนี้ จึงคาดการณไดวาเม็ดเงินโฆษณาะ
เกิดการกระจายตัวอยางสมดุลตามจํานวนฐานผูชมมากขึ้น
จึงเปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงสําหรับผูประกอบการทีวี
ทางเลือกที่จะตองปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เชน การพัฒนาระบบออกอากาศ คุณภาพรายการ และ
บริการเสริมเพื่อดึงดูดผูชม รวมถึงการเพิ่มชองทางหารายไดใหมๆ เขามาทดแทนรายไดจากคาโฆษณาที่อาจมีการแขงขัน
ที่สูงขึ้นในอนาคต
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ
3.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด ในฐานะบริษัทยอยของบริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
ซึ่งดําเนินธุรกิจโทรทัศน ออกอากาศผานชองโทรทัศนดาวเทียม “AMARIN activ TV” และผลิตรายการโทรทัศนเพื่อ
ออกอากาศผานชองฟรีทีวีอื่นๆ โดยลักษณะของรายการโทรทัศนจะอางอิงจากเนื้อหาของนิตยสารและหนังสือเลมที่บริษัท
เปนผูผลิตและจัดจําหนายมาเปนระยะเวลากวา 36 ป ซึ่งจะเนนในรูปแบบของรายการ Edutainment คือ การใหสาระ
ควบคู ไ ปกั บ ความบั น เทิ ง เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ของบริ ษั ท อั น ได แ ก ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณา สิ่ ง พิ ม พ ซึ่ ง มี ก าร
เจริญเติบโตของธุรกิจแบบคงที่ และมีฐานลูกคาที่กวางขวาง มั่นคงสงผลใหบริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจในสวน
งานที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่มีอยูเดิม เพื่อสรางความมั่นคงใหกับธุรกิจและขยายฐาน
ลูกคาใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้น อมรินทร เทเลวิชั่น จึงเขารวมการประมูลขอรับใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบธุรกิจโทรทัศนและผลิตรายการโทรทัศนออกอากาศผานชองฟรีทีวี เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถรับชมรายการที่มี
คุณ ภาพและใชเปน สื่อกลางในการโฆษณาถึง ธุรกิจอื่น ของบริษัทไดอยางทั่ว ถึ ง ไม จํา กัดเพียงกลุมผูชมทางชองทีวี
ดาวเทียม และยังเปนการเพิ่มทางเลือกใหมสําหรับผูชมที่ตองการบริโภคสื่อสาระควบคูไปกับความรื่นรมย
เนื่องจากกอนหนานี้ อมรินทร เทเลวิชั่น ประกอบธุรกิจโทรทัศนดาวเทียม เริ่มออกอากาศ ชอง อมรินทร แอ็กทีฟ
ทีวี ตั้งแตเดือนพฤศจิการยน 2555 โดยเจาะกลุมผูชมเฉพาะบางกลุม (Niche Market) แตหลังจากบริษัทชนะการประมูล
ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ประเภทความคมชัดสูง เมื่อปลายป 2556 ทําใหไดยกเลิกการออกอากาศในชองดังกลาวเมื่อปลาย
เดือนมกราคม 2557 เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกอากาศในระบบดิจิตอล โดยจะออกอากาศในรูปแบบของฟรีทีวี ซึ่งจะ
ทําใหกลุมเปาหมายจะกวางมากขึ้น เขาถึงผูชมไดมากขึ้น ทําใหคอนเทนตปจจุบันของสถานีนั้นมีความแตกตางจากครั้งที่
เปนทีวีดาวเทียม เพื่อตอบสนองความตองการของผูชมกลุมเปาหมาย สําหรับชองทีวีดิจิตอลของ อมรินทร เทเลวิชั่น จะ
เดินหนาภายใตแนวคิด “เติมความคิด เต็มจินตนาการ” คือการนําเสนอความบันเทิงที่มาพรอมสาระ ประกอบดวย 3 คอน
เทนตหลัก ไดแก 1. ขาวและสาระรอบรูทั่วโลก 2. วาไรตี้ ไลฟสไตล ไดแก บาน อาหาร สุขภาพ แฟชั่นความงาม 3. วาไรตี้
เอนเตอรเทนเมนท เชน ละคร ซีรียส ภาพยนตร เกมสโชว เปนตน ซึ่งในสวนของรายการที่ผลิตเองนั้น ไดแก ไลฟสไตล
ขาวสารสาระ และในสวนที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อทําการออกอากาศ ไดแก เกมสโชว ซีรียสตางๆ เปนตน โดยวางเปาหมาย
เจาะกลุมครอบครัวเปนหลัก
3.2 ประโยชนของการเขาทํารายการ
¾ กระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี เชน สมารทโฟน และแทปเล็ต มีผลทําใหรูปแบบการบริโภคสิ่งพิมพของ
ผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ผูบริโภคอาจหันมาบริโภค e-magazine หรือ e-book มากขึ้น เนื่องจากสะดวกและเก็บรักษา
งาย และจากสาเหตุดังกลาว ในระยะยาวอาจสงผลกระทบตอธุรกิจสิ่งพิมพของบริษัท ซึ่งมีรายไดหลักจากการจําหนาย
นิตยสารและหนังสือเลม ตลอดจนรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาบนนิตยสารตางๆ ของบริษัท ทําใหบริษัทตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มชองทางการดําเนินธุรกิจใหม ผานการเขาทํารายการไดมาซึ่งใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่อาจไดรับผลกระทบจาก
เรื่องดังกลาว โดยธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลนั้น เปนอีกหนึ่งชองทางการเขาถึงผูบริโภค อันเปนการเพิ่มโอกาสในการ
สรางรายไดจากการโฆษณา ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตอีกดวย
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¾ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท
การเขาทํารายการดังกลาวนั้น เปนการสรางสายงานธุรกิจใหมของบริษัท ในสายงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจาก
บริษัทสามารถใชแนวคิดจากการทํานิตยสาร หรือการจัดงานแสดงตางๆ เชน บานและสวนแฟร งาน Health, Cuisine &
Beauty Festival ฯลฯ ตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวใชในการทําธุรกิจทีวีดาวเทียม มาถายทําเปนรายการโทรทัศน เพื่อให
ผูบริโภคไดรับชม นอกจากนี้ธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลนั้น ยังเปนการประชาสัมพันธใหธุรกิจของบริษัทเปนที่รูจักมาก
ขึ้น ถือเปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการสรางรายไดในอนาคต ใหกับธุรกิจอื่นของบริษัทอีกดวย
¾ การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับบริษัท
โทรทัศนถือเปนสื่อที่สามารถเขาถึงจํานวนผูบริโภคไดมากที่สุด และจากการเขาทํารายการดังกลาวนั้นทําให
บริ ษัท มี สื่อ ที่ ครบวงจร ทั้ง โทรทัศน นิต ยสารและงานแสดงตา งๆ สามารถเขา ถึง ผูบ ริโ ภคได มากขึ้น อัน เปนการเพิ่ม
ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ให กั บ บริ ษั ท ในการนํ า เสนอทางเลื อ กที่ ห ลากหลาย เพื่ อ จู ง ใจลู ก ค า ให ใ ช บ ริ ก ารกั บ บริ ษั ท
นอกจากนี้ธุรกิจสื่อ สิ่งพิมพของกิจการนั้น เปนที่รูจักอยางกวางขวางและมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงประกอบกับ
ประสบการณทางธุรกิจที่มีมาอยางยาวนาน ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่ใชบริการโฆษณาในนิตยสารอยางตอเนื่องและ
มั่นคง ทําใหเปนขอไดเปรียบทางการคาที่สําคัญของบริษัทที่ใชในการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น
¾ การเปดโอกาสการเขาถึงกลุมลูกคาใหม
ภายใตสายงานธุรกิจใหมนี้ เปน ลักษณะของฟรีทีวี ซึ่งเปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูชมไดทั่วไป สง ผลใหบริษัท
สามารถใชชองทางนี้ในการโฆษณาธุรกิจอื่นของบริษัท เชน นิตยสาร สายงานหนังสือเลม หรือสายงานแฟร เปนตน ซึ่งจะ
สงผลใหธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทเปนที่รูจักมากขึ้น ตลอดจนเปนการเปดโอกาสในการเจาะตลาดกลุมผูบริโภคใหม เพื่อเปน
การขยายฐานลูกคาของบริษัทอีกดวย
¾ การเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรในอนาคต
การเขาทํารายการของ อมรินทร เทเลวิชั่น เปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหกับบริษัท ในการสรางรายไดจาก
โฆษณา อันเปนผลมาจากการที่บริษัทมีสื่อที่ครบวงจร ไมวาจะเปน สื่อสิ่งพิมพ นิตยสารและโทรทัศน ที่สามารถอํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคาในการที่จะเลือกใชสื่อตางๆ เพื่อโฆษณาสินคาของตน ใหเขาถึงกลุมผูบริโภคอยางตรงเปาหมาย
ที่สุด ถือไดวาเปนจุดขายของบริษัทที่แข็งแกรงในธุรกิจนี้ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมธุรกิจที่มีอยูของบริษัทใหเปนที่รูจัก
ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสรางฐานลูกคากลุมใหม และดวยเหตุดังกลาวนั้น จะสงผลใหบริษัทสามารถสรางรายไดและ
ผลกําไรที่ยั่งยืนในอนาคตได
3.3 ผลกระทบตอบริษัทจากการเขาทํารายการ
¾ การเพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินและอัตราสวนภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) เนื่องมาจากการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเขา
ทํารายการ
จากการที่ อมรินทร เทเลวิชั่น ชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล ดวย
ราคาประมูลจํานวน 3,320,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการ ประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 กําหนดให อมรินทร เทเลวิชั่น ตองเขาทําสัญญาเชาใชบริการกับผูใหบริการโครงขายโทรทัศน
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โดยอมรินทร เทเลวิชั่น ไดเขาทําสัญญาดังกลาวกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก โดยชําระคาบริการเดือนละ 14,160,000
บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทําใหอมรินทร เทเลวิชั่น มีภาระผูกพันที่จะตองชําระคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
ธุรกิจดังกลาว อมรินทร เทเลวิชั่น ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงินใหบริษัทตองปฏิบัติตาม มิฉะนั้นอาจถือเปนเหตุแหงการผิดนัด (Event Defrault) ได
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดังจะเห็นจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนของงบการเงิน
รวมของบริษัท ณ ป 2554 ป 2555 และป 2556 อยูที่ 0.26 เทา 0.24 เทา และ 0.23 เทา ตามลําดับ และมิไดมีภาระผูกพัน
ระยะยาวอื่นใดมากอน ประกอบกับความสามารถในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหมีกําไรอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหเชื่อมั่น
วา บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามที่สถาบันการเงินกําหนดได
¾ ความสามารถในการจายปนผลของบริษัท
เนื่องดวยการเขาทํารายการดังกลาว ตองใชเงินลงทุนสูงและบริษัทอาจจะยังไมมีกําไรจากการประกอบธุรกิจ
โทรทัศนดิจิตอลในระยะตน จึงอาจทําใหความสามารถในการจายปนผลของบริษัทลดลงในระยะสั้น อยางไรก็ตามในระยะ
ยาว ผูถือหุนมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนเงินปนผลที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อธุรกิจโทรทัศนดิจิตอลของบริษัทมีผลประกอบการ
เปนกําไรสุทธิและมีสภาพคลองสวนเกิน
3.4 ความเสี่ยงของการทํารายการ
¾ เปนโครงการที่ใชเงินลงทุนสูง
เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจโทรทัศนดิจิตอลของบริษัท ใชเงินลงทุนสูงทั้งในสวนของคาธรรมเนียมใบอนุญาต
คาบริการโครงขาย เงินลงทุนในสตูดิโอและอุปกรณ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นความสําเร็จของโครงการนี้ จึงมี
ผลกระทบต อ ผลประกอบการรวมของบริ ษั ท อย า งมี นั ย สํ า คั ญ อย า งไรก็ ต าม การเข า ทํ า รายการนี้ จ ะเป น การสร า ง
มูลคาเพิ่มและเปนการเสริมความแข็งแกรงกับบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดรับความไววางใจและการสนับสนุนดานเงิน
กูยืม เพื่อการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน
¾ ความเสี่ยงจากการเติบโตของธุรกิจดานโฆษณาและการถือครองสวนแบงการตลาด
เนื่องจากรายไดหลักของธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลจะมาจากรายไดโฆษณา ปจจัยความเสี่ยงหลักของธุรกิจ
นี้สวนหนึ่งจึงไดแกการเติบโตของรายจายดานโฆษณาและประชาสัมพันธของผูประกอบการภาคเอกชนและหนวยงาน
ตางๆ ของรัฐบาล ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก กําลังซื้อของผูบริโภคใประเทศ สภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
ของผูประกอบการ โดยในป 2557 นี้ ทิศทางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาคาดวาจะเติบโตประมาณ 6 พันลาน
บาท หรือ 5% (ที่มา: ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) วันที่ 8 มกราคม 2557)
นอกจากนี้ เนื่องจากในอดีตธุรกิจโทรทัศนมีผูประกอบการหลักประมาณ 4 ราย ไดแก ชอง3 ชอง 5 ชอง 7 และ ชอง9
ประกอบกับขอกําหนดของ กสทช. เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาโฆษณาในแตละวัน ทําใหมีเจาของสินคาที่เขาถึงสื่อ
โฆษณาประเภทโทรทัศนในจํานวนจํากัดและมีตนทุนในการโฆษณาสูง แตภายหลังการประมูลชองรายการโทรทัศนระบบ
ดิจิตอลซึ่งจะออกอากาศในป 2557 นั้น เปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการธุรกิจโทรทัศนรายใหมๆ รวมถึงบริษัทดวยเขา
สูตลาดสื่อโฆษณา เปนการเพิ่มทางเลือกในการใชสื่อโฆษณาใหกับผูประกอบการเอกชนและภาครัฐ รวมถึงผูประกอบการ
รายย อ ยที่ มี ง บประมาณในการโฆษณาจํ า กั ด หั น มาเลื อ กผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ โทรทั ศ น ร ายใหม หรื อ แม ก ระทั่ ง
ผูประกอบการรายเดิม ก็สามารถเลือกชองรายการทีวีไดหลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคมากขึ้น
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จากการประมูลชองโทรทัศนดิจิตอล ทําใหมีผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้นในตลาดประมาณ 24 ชอง ซึ่งมีผลทํา
ใหการแขงขันในสื่อโทรทัศนที่ถูกผูกขาดโดยชองฟรีทีวีเดิม เปลี่ยนแปลงสูการแขงขันที่เสรีมากขึ้น เนื่องจากจะทําให
จํานวนเวลาที่สามารถขายโฆษณาไดเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 6 เทาตัว อาจกดดันใหแนวโนมอัตราคาโฆษณาเฉลี่ยลดลง ทําให
อาจคาดการณไดวา อัตราคาโฆษณาโดยเฉลี่ยของโทรทัศนในระบบดิจิตอลจะอยูในระดับที่ตํากวาอัตราคาโฆษณาเฉลี่ย
ในระบบอนาล็อกในปจจุบัน แตยังคงสูงกวาอัตราคาโฆษณาของชองทีวีดาวเทียม และดวยแนวโนมอัตราคาโฆษณาเฉลี่ย
ที่ถูกลง ความหลากหลายของรายการที่เพิ่มมากขึ้นและมีระบบการวัดเรตติ้งที่นาเชื่อถือ จึงทําใหสามารถคาดการณไดวา
การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลจะชวยเรงเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อทีวีใหโตขึ้น 10% - 15% ในชวงป 2557 – 2561 (ที่มา CIMB
research 15 พฤศจิกายน 2556)
จากการคาดการณดังกลาว บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสรางรายไดจากเม็ดเงินโฆษณาของผูประกอบการกลุม
ดังกลาว ประกอบกับการที่บริษัทมี ขอไดเปรียบทางการคาที่มีสื่อโฆษณาหลายประเภท ฐานลูกคาที่มั่นคง จึงทําใหไดรับ
ความไววางใจจากผูประกอบการที่เปนเจาของสินคา ในการที่จะยอมจายเงินคาโฆษณา เพื่อมาทําการโฆษณาสินคาผาน
สื่อของอมรินทร เทเลวิชั่น
¾ ความเสี่ยงจากการไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง จากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและไมหยุดชะงัก โดยเฉพาะกระบวนการทาง
ธุรกิจในกรณีที่เกิดเหตุการณสุดวิสัยตางๆ เชน ภัยทางธรรมชาติ ภัยจากมนุษย ภัยจากเทคโนโลยี หรือแมกระทั่งการเกิด
โรคระบาด คอมพิวเตอรลม การประทวงการจลาจล การออกกฎหมายใหม เปนตน อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเนื่อง และ/หรือ สงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
¾ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจาก อมรินทร เทเลวิชั่น ไดจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุน และใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนภาย ดังนั้นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จึงสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารเงินใหสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยง ลดตนทุนทางการเงิน โดยบริษัทไมมี
นโยบายที่จะถือ หรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคาที่ขัดกับธุรกิจของบริษัท
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4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สอบทานและวิเคราะหความเหมาะสมของเงื่อนไขรายการออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. ความยุติธรรมของราคาที่ไดมาซึ่งสินทรัพย ซึ่งประกอบดวย คาใบอนุญาต คาบริการโครงขายและเงินลงทุน
ทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ และความเหมาะสมของเงื่อนไขของสัญญาสําคัญที่ใชในการดําเนินธุรกิจ
2. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจ
สภาวะอุตสาหกรรมในปจจุ บัน งบการเงินของบริษัท ที่ไ ดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ตลอดจนขอ มูลภายในที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ที่ไดมาจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท เปนตน นํามาจัดทําเปนสมมติฐาน เพื่อจัดทํา
ประมาณการทางการเงินของธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอล เปนระยะเวลา 15 ป และวิเคราะหถึงความเปนไปไดของ
โครงการดวยวิธีดังตอไปนี้
2.1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present value)
2.2. วิธีอัตราผลตอบแทนจากโครงการหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR)
2.3. วิธีการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
4.1 ความยุติธรรมของราคาและความเหมาะสมของเงื่อนไขรายการ
ตามที่ กสทช. ไดจัดใหมีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล เพื่อใหผูที่สนใจยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตดังกลาว และให กสทช. พิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมประมูล โดย อมรินทร เทเลวิชั่น ไดรับแจงเรื่อง
การผานการพิจารณาคุณสมบัติการเปนผูเขารวมขอรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และมีสิทธิเขารวมประมูล
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน โดยประกาศของ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่ เพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ไดกําหนดราคาขั้นต่ํา ราคา
เริ่มตน การเสนอเพิ่มราคาและเงื่อนไขการประมูลไวอยางชัดเจน แยกตามประเภทใบอนุญาต ซึ่งหมวดหมูทั่วไปแบบ
ความคมชัด สู ง นั้น เป ดใหเ ขา รว มประมู ลทั้ ง สิ้ น 7 ใบอนุ ญ าต โดยมีร าคาขั้ น ต่ํ า และราคาเริ่ม ต น การประมู ลเทา กั บ
1,510,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยสิบลานบาทถวน) และการเสนอเพิ่มราคาในแตละครั้ง ใหเสนอเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
ครั้งละ 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน)
โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 อมรินทร เทเลวิชั่น ไดรับแจงผลการประมูลใบอนุญาตจาก กสทช. ตามหนังสือ
เลขที่ อพ. 1001/57 เรื่อง ผลการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริ ก ารทางธุ ร กิ จ ระดั บ ชาติ ว า เป น ผู ช นะการประมู ล ใบอนุ ญ าตลํ า ดั บ ที่ 6 ร ว มด ว ยมู ล ค า ราคาประมู ล ทั้ ง สิ้ น
3,320,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมีบริษัทอื่นๆ ที่ชนะการประมูล ดังนี้
รายชื่อบริษัทที่ชนะการประมูล
ราคาประมูล (บาท)
1. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด
3,530,000,000
2. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จํากัด
3,460,000,000
3. บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
3,370,000,000
4. บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด
3,360,000,000
5. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
3,340,000,000
6. บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
3,320,000,000
7. บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด
3,320,000,000
ที่มา: มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (“กสท.”) วันที่ 6 มกราคม 2557
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โดยกระบวนการประมูลราคาเพื่อขอรับใบอนุญาตดังกลาว สงผลใหราคาใบอนุญาตที่บริษัทชนะประมูลนั้น ถือ
เปนมูลคายุติธรรมของใบอนุญาต เนื่องจากเปนจํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือจายชําระหนี้กัน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางอิสระ ในลักษณะของ
ผูท่ไี มมีความเกี่ยวของกัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตตามที่ประกาศ กสทช. กําหนด โดยผูชนะการประมูลที่จะไดรับสิทธิให
เปนผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองดําเนินการขอใชบริการโครงขายโทรทัศนกับผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศน ใน
ระบบดิจิตอลใหแลวเสร็จใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556
ที่ประชุม กสท. ไดมีมติ ใหความเห็ นชอบเกี่ยวกับราคาคาบริการของผูใ หบริการโครงขา ย โดยอัตราค าบริการนั้นจะ
แตกตางกัน เนื่องจากมีการพิจารณาถึงคุณภาพของการใหบริการ คุณภาพของอุปกรณที่ใชสงสัญญาณ ตลอดจนตนทุนที่
เกี่ยวของกับการวางโครงขายในแตละราย ดังตารางตอไปนี้
อัตราคาบริการโครงขายโทรทัศนประเภทชองความคมชัดสูง (HD)
1. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
2. กรมประชาสัมพันธ
3. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
4. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
ที่มา: มติที่ประชุม กสท. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556.

อัตราคาบริการ (ตอชองตอเดือน)
13,810,000 บาท
13,950,000 บาท
14,160,000 บาท
14,280,000 บาท

จากมติดังกลาว ทําใหราคาคาบริการโครงขาย เปนตัวแทนราคาที่ยุติธรรม โดย อมรินทร เทเลวิชั่น ไดเขาทํา
สัญญาเชาโครงขายโทรทัศนกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.) เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในการใหบริการ คุณภาพ
ของอุปกรณและแนวทางการจัดวางโครงขายเพื่อใหบริการสัญญาณโทรทัศนดิจิตอลของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
โดยมีคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายแบงชําระเปนรายเดือน เดือนละ 14,160,000 บาท (ไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
นอกจากนี้ อมรินทร เทเลวิชั่นยังไดประมาณการมูลคาการลงทุนในการกอสรางสตูดิโอ และจัดหาอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการผลิตรายการ ตลอดจนการออกอากาศ ประมาณ 100 ลานบาท เพื่อใชเปนสถานที่ในการผลิตรายการและ
ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว อีกทั้งยังเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจอีกดวย
4.2 การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุน
4.2.1 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะประเมินมูลคาของธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอล โดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ ( Net
Present Value) เนื่องจากการประเมินมูลคาของธุรกิจโดยวิธีนี้ เปนวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของธุรกิจโดย
การคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระจากการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากประมาณการทาง
การเงิน ของธุ รกิจ โดยตั้ง อยูบ นสมมติฐ านที่ วา โครงการจะสามารถดํา เนิน ธุรกิ จ ได อ ย า งต อ เนื่อ งในอนาคต (Going
Concern Basis) และไม มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อยางมีนัยสํา คัญเกิดขึ้น รวมทั้ง เปน ไปตามภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณปจจุบันที่มีการดําเนินธุรกิจภายใตการบริหารงานของทีมงานชุดปจจุบัน โดยไมไดคํานึงถึงแผนงานหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจถูกกําหนดโดยบริษัทในอนาคต
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานในการจัดทําประมาณการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปน
ผูจัดทําขึ้น โดยไดประมาณการกระแสเงินสดจากการคาดการณผลการดําเนินงานของธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ภายใตการบริหารจัดการของอมรินทร เทเลวิชั่น โดยทําการประมาณการเปนระยะเวลา 15 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572) และอางอิงจากขอมูลทางการเงินในอดีต ไดแก รายงานผูสอบบัญชี งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารของกิจการ และเอกสาร
สัญญาสําคัญตางๆ ที่ไดรับจากกิจการ เชน สัญญาเชาสํานักงาน สัญญาเชาบริการโครงขายโทรทัศนฯ รวมถึงประกาศ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลจาก กสทช. เปนตน
สมมติฐานในการจัดทําประมาณการในครั้งนี้กําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน หากภาวะ
เศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ รวมถึงหากสถานการณของบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น มูลคาของธุรกิจที่ประเมินไดตามวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดจัดทําประมาณการทางการเงิน โดยใชวิธีคิดคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดจาก
ประมาณการผลการดําเนินงานของธุรกิจโทรทัศนประเภทดิจิตอล เปนเวลาทั้งสิ้น 15 ป ตามอายุของใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศนเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลที่ไดรับจากการเปนผูชนะประมูลครั้งนี้ โดยมีสมมติฐานทางการเงิน
ที่สําคัญในการจัดทําประมาณการ ดังนี้
สมมติฐานทางการเงินที่สําคัญในการจัดทําประมาณการ
1. สมมติฐานรายไดหลักของธุรกิจ ประกอบดวย 2 สวน คือ รายไดจากการจําหนายเวลาในการโฆษณา และรายได
จากการจัดสรรเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ โดยแบงตามสัดสวน ดังตารางตอไปนี้
สมมติฐาน สัดสวนชั่วโมงที่ใชดําเนินการ จํานวนชั่วโมงตอวัน
หมายเหตุ
1. First Run
ป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
13
ฐานในการคํานวณรายไดโฆษณา
ป พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2572
15
ฐานในการคํานวณรายไดโฆษณา
2. Re-Run
ป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
8
ไมคิดคํานวณรายได*
ป พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2572
6
ไมคิดคํานวณรายได*
3. จัดสรรเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ
ป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
3
ฐานในการคํานวณรายไดจากการจัดสรรเวลา
ป พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2572
3
ฐานในการคํานวณรายไดจากการจัดสรรเวลา
รวม
24
หมายเหตุ *เพื่อใหสมมติฐานการจัดทําประมาณการรายไดเปนแบบระมัดระวังรอบคอบ จึงไมนําชั่วโมง Re-Run มาเปนฐานในการคิดคํานวณ
รายไดจากการจําหนายเวลาโฆษณา
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1.1 รายไดจากการจําหนายเวลาในการโฆษณา
ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทําประมาณการรายไดจากการจําหนายเวลาโฆษณา จาก “ระยะเวลาที่อมรินทร เทเล
วิชั่นสามารถจําหนายโฆษณาได เฉพาะจํานวนชั่วโมงที่เกิดจากการผลิตรายการใหม (First Run) x เวลาโฆษณาตลอดทั้ง
วันเฉลี่ยตอชั่วโมง (10 นาทีตอชั่วโมง) x จํานวนวันตอป (360 วัน) x อัตราการจําหนายเวลาโฆษณาตอป x ราคาของการ
จําหนายเวลาโฆษณาสุทธิตอนาที” โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมายเหตุ ตามพระราชบัญ ญั ติ การประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทั ศน พ.ศ. 2551 ในการ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหดํา เนินการหารายไดโดยการโฆษณาและการบริการธุรกิจ กํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกั บ
ลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ แตทั้งนี้จะกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไม
เกินชั่วโมงละ สิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละสิบนาที
คํานิยาม
¾ นาทีโฆษณาที่คํานวณจากชั่วโมงการผลิตรายการใหม (First Run) ของอมรินทร เทเลวิชั่น เพื่อนําออกอากาศกับทาง
สถานี โดยชั่วโมงการผลิตรายการใหมนั้น จะถูกนํามาคิดเปนฐานในการคํานวณรายไดจากการจําหนายเวลาในโฆษณา
จํานวนชั่วโมงการผลิต จํานวนนาทีโฆษณาที่มีไว จํานวนนาทีโฆษณาที่มี
ปที่
รายการใหม ตอวัน
จําหนายตอวัน
ไวจําหนายตอป
ป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
13
130
46,800
ป พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2572
15
150
54,000
หมายเหตุ ในป พ.ศ. 2557 บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด จะเริ่มดําเนินการทดลองออกอากาศตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ตามประกาศของ กสท.

¾ ราคาของการจําหนายเวลาโฆษณาสุทธิตอนาที (Net Price) ประมาณการโดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยของการ
จําหนายโฆษณาสุทธิตอนาที ในปจจุบันของ อมรินทร เทเลวิชั่น ประกอบกับราคาของการจําหนายโฆษณาตอนาทีของ
อุตสาหกรรม ปรับขึ้นใหสอดคลองกับประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยในป 2557
คาดวาจะมีการเจริญเติบโตของธุรกิจ อยูที่ 5% (ที่มา: ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยธนชาต วันที่ 8 มกราคม
2557)
¾ อัตราการจําหนายเวลาโฆษณา (Occupancy rate) คือ ประมาณการความสามารถในการจําหนายเวลาโฆษณาตอป
จากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในสวนการใหบริการโครงขายโทรทัศน ประเภทที่ใช
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 กําหนดให ผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใช
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตองขยายโครงขายใหสามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ อยางนอยดังนี้
1. รอยละ 50 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
2. รอยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 2 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
3. รอยละ 90 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 3 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
4. รอยละ 95 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 4 ป นับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
เนื่องจาก อมรินทร เทเลวิชั่น มีสื่อประเภท สิ่งพิมพ และนิตยสาร ตลอดจนมีการจัดงานแฟรตางๆ เปนประจํา ดังนั้น หนึ่ง
ในกลยุทธการขายของธุรกิจนี้นั้น มากจาก การขายโฆษณาในลักษณะของแพคเกจ ระหวางนาทีโฆษณาทางสื่อโทรทัศน
กับสื่ออื่นๆ ที่บริษัทมีอยู ซึ่งถือไดวา เปนขอไดเปรียบทางการคาของบริษัท ในการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ เพราะมีสื่อ
ใหเลือกที่หลากหลาย เขาถึงกลุมผูบริโภคไดตรงเปาหมาย เปนการใชเม็ดเงินโฆษณาที่คุมคากับกิจการเอง และจากขอมูล
ตางๆ ขางตน ทําใหสามารถประเมินอัตราการจําหนายเวลาโฆษณาของธุรกิจได ดังตารางตอไปนี้
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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ปที่
ป พ.ศ. 2557
ป พ.ศ. 2558
ป พ.ศ. 2559
ป พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2572

อัตราการจําหนายเวลาโฆษณา (Occupancy Rate)
ประมาณ 50% ของจํานวนนาทีโฆษณาที่มีไวจําหนายตอป
ประมาณ 70% ของจํานวนนาทีโฆษณาที่มีไวจําหนายตอป
ประมาณ 75% ของจํานวนนาทีโฆษณาที่มีไวจําหนายตอป
ประมาณ 80% ของจํานวนนาทีโฆษณาที่มีไวจําหนายตอป

1.2 รายไดจากการจัดสรรเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการรายไดจากการจัดสรรเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ จาก “สมมติฐาน
ชั่วโมงการดําเนินงานที่จัดสรรใหกับผูอื่น x อัตราการจําหนายเวลาจากชั่วโมงการดําเนินงานที่จัดสรรใหผูอื่น x ราคาตอ
ชั่วโมงสุทธิ”
หมายเหตุ ตามประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑการแบงเวลาใหผูอื่น ดํา เนินราย พ.ศ. 2556 ระบุวา ”ผูรับ
ใบอนุญาตจะตองใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนดวยตนเอง การแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ ใหกระทําไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว โดยใหผูรับใบอนุญาตจะตองแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการไมนอยกวารอยละสิบ แต
ตองไมเกินกวารอยละสี่สิบของเวลาการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนของผูรับใบอนุญาต โดยการแบงใหดําเนิน
รายการตองมีการเฉลี่ยใหอยูในชวงที่เหมาะสม”
คํานิยาม
¾ จํานวนชั่วโมงดําเนินงานที่จัดสรรใหผูอื่น คือ ประมาณการจํานวนชั่วโมงที่จะจัดสรรใหผูอื่นเขาดําเนินการ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงทําการประมาณจํานวนชั่วโมงดังกลาว อยูที่ 3 ชั่วโมงตอวัน โดยแบงเปน 2 ชวงเวลาคือ Peak
Time และ Off Peak Time ตามขอกําหนดขั้นต่ําของประกาศ กสทช. ขางตน ซึ่งมูลคาของคาตอบแทนในแตละ
ชวงเวลานั้นจะแตกตางกัน ตามความสําคัญของแตละชวงเวลา
¾ อัตราการจําหนายเวลาจากชั่วโมงการดําเนินงาน คือ ประมาณการความสามารถในการจําหนายเวลาเพื่อใหผูอื่นมา
ดํา เนิน รายการ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระพิจารณาความเป น ไปไดจากความสามารถในการขาย และจากการ
สอบถามผูบริหารของ อมรินทร เทเลเวิชั่น มีแนวทางการทําสถานีโทรทัศนในรูปแบบของรายการ Edutainment ทําให
ตองใชดุลยพินิจในการคัดเลือกผูประกอบการรายอื่น ที่จะเขามาทําการเชาเวลาเพื่อไปดําเนินรายการ ใหมีลักษณะ
แนวทางของการทํารายการสอดคลองกับทางสถานี
¾ ราคาตอชั่วโมงสุทธิ คือ ราคาของการจัดสรรเวลาใหผูอื่นสุทธิ แยกตามชวงเวลา Peak Time และ Off Peak Time
ปรับปรุงดวยสวนลด และอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาอัตราเงินเฟอทั่วไป เทากับ 2.40% (ที่มา : รายงานนโยบาย
การเงิน เดือนกรกฎาคม 2556 ธนาคารแหงประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการประมาณการ โดยอางอิง
จากราคาขายของเวลาในสถานีดาวเทียมและเคเบิลตางๆ ในปจจุบัน
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ประมาณการรายไดจากการใหเชาเวลาในการโฆษณาและรายไดจากการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ ตั้งแตป 2557 2572

รายไดจากการจัดสรรเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ
รายไดจากการใหเชาเวลาในการโฆษณา
รวมรายไดตอป

2557
1
229
230

ขอมูลประมาณการรายได (หนวย: ลานบาท)
2558 2559 2560 2561 2562 2563
11
15
16
17
17
18
642
786 1,038 1,142 1,383 1,452
653
801 1,054 1,159 1,400 1,470

2564
18
1,525
1,543

รายไดจากการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการ
รายไดจากการใหเชาเวลาในการโฆษณา
รวมรายไดตอป

2565
19
1,601
1,620

2566
19
1,681
1,700

2572
9
939
948

ประเภทของรายได

2567
20
1,765
1,785

2568
20
1,854
1,874

2569
21
1,946
1,967

2570
21
2,043
2,064

2571
22
2,146
2,168

2. สมมติ ฐ านต น ทุ น หลั ก ของธุ ร กิ จ ประกอบด ว ย 3 ส ว น คื อ ต น ทุ น ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต รายการ ต น ทุ น ที่ ใ ช ใ นการ
ออกอากาศ และตนทุนคาตัดจําหนายใบอนุญาตและคาเสื่อมราคาอุปกรณที่ใชในการผลิตรายการ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตนทุนหลักของธุรกิจที่ใชในการ
ดําเนินงาน
1. ตนทุนผลิตรายการเพื่อออกอากาศ
ไดแก ตนทุนคาแรงงาน ตนทุนคาcontent
ขาวและรายการ คาพิธีกร คาเดินทาง คา
สถานที่ ฯลฯ
2. ตนทุนที่ใชในการออกอากาศ
- คาธรรมเนียมรายป ประกอบดวย
 ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให ใ ช
ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ร า ย ป แ ล ะ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการรายป
 เงินนําสงเงินเขากองทุนวิจัยและ
พั ฒ น า กิ จ ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศน แ ล ะ กิ จ ก า ร
โ ท ร ค ม น า ค ม เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น
สาธารณะ (กทปส.)
- คาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน
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สมมติฐานที่ใชจัดทําประมาณ
หมายเหตุ
การ
พิ จ ารณาจากข อ มู ล ต น ทุ น จริ ง ใน มีการปรับราคาขึ้นตามอัตราเงินเฟอ
อดีตของอมรินทร เทเลวิชั่น ที่ใชใน ทั่วไป
การผลิตรายการโทรทัศน บนธุรกิจ
โทรทัศนดาวเทียม ประกอบกับการ
สัมภาษณผูบริหาร

- ร อ ยละ 2
คาใชจาย

- ร อ ยละ 2
คาใชจาย

- ต า ม ข อ กํ า ห น ด ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
ของรายได ก อ นหั ก คณะกรรมการ กิ จ การกระจายเสีย ง
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น แ ล ะ กิ จ ก า ร
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ห ง ช า ติ เ รื่ อ ง
ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบ
ของรายได ก อ นหั ก กิ จ การกระจายเสี ย ง หรื อ กิ จ การ
โทรทัศน พ.ศ.2555

- เดือนละ 14,160,000 บาท (ไม - สัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศน
ประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินใน
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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ตนทุนหลักของธุรกิจที่ใชในการ
ดําเนินงาน

สมมติฐานที่ใชจัดทําประมาณ
การ

หมายเหตุ
ระบบดิจิตอลประเภทมาตรฐานความ
คมชั ด สู ง กั บ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น
กองทัพบก และใหปรั บขึ้นราคาตาม
อัตราเงินเฟอทั่วไป

3. ต น ทุ น ค า ตั ด จํ า หน า ยใบอนุ ญ าต
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ที่ ใ ช ใ น ก า ร ผ ลิ ต
รายการตอป
- คา ตัดจําหนายใบอนุญ าตฯ คํานวณ - ตั ด จํ า หน า ยด ว ยวิ ธี เ ส น ตรง - ประกาศ กสทช. เรื่อ ง หลักเกณฑ
จากราคาชนะประมู ล 3,320,000,000 ตลอดอายุของใบอนุญาตฯ 15 ป
วิธีก าร และเงื่อ นไขการประมูล คลื่ น
บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน ในการ
ประกอบกิ จ การโทรทั ศ น ใ นระบบ
- คาเสื่อมราคาอุปกรณที่ใชในการผลิต - ตัดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรง ดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ารทางธุ ร กิ จ
รายการประมาณการจากงบประมาณ ต ล อ ด อ า ยุ ก า ร ใ ช ง า น ข อ ง ระดับชาติ พ.ศ. 2556
เงิ น ลงทุ น ของธุ ร กิ จ ที่ ใ ช ใ นการสร า ง สินทรัพย
สตู ดิ โ อและจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการ  สตูดิโอ อายุการใชงาน 10 ป - สมมติ ฐ านของต น ทุน เปลี่ ย นแทน
ดําเนินงาน มูลคาประมาณ 100 ลานบาท  อุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิต ของสตู ดิ โ อและอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการ
ผลิต ตามอายุการใชงานของสินทรัพย
อายุการใชงาน 5 ป
 สตู ดิ โ อ มี ต น ทุ น เปลี่ ย นแทน
ณ ป พ.ศ. 2567
 อุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิต
มีตนทุนเปลี่ยนแทน แทน ณ ป
พ.ศ. 2562 และ ป พ .ศ.2567
ตามลําดับ
3. สมมติฐานคาใชจายในการขายและบริหาร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
คาใชจายในการขายและบริหาร
1. คาใชจายในการขาย คือ คาใชจาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขายของธุรกิจ
ไดแก
- คาใชจายทางการตลาด คานายหนา
พนักงานขาย และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการขาย
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สมมติฐานที่ใชจัดทําประมาณการ
หมายเหตุ
- ประมาณ 120 ลานบาทตอป
- ประมาณการจากงบประมาณ
ของบริษัทและขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูบริหารของบริษัท ซึ่ง
กําหนดใหมีการปรับขึ้นตามอัตรา
เงินเฟอทั่วไป
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คาใชจายในการขายและบริหาร
2. คาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
คือ คาใชจายที่ใชในการบริหารจัดการ
ตลอดจนดําเนินธุรกิจ ไดแก
- คาเชาสํานักงาน คาบริหารจัดการ
คาตอบแทนพนักงาน คาใชจาย
เบ็ดเตล็ด ฯลฯ

สมมติฐานที่ใชจัดทําประมาณการ

หมายเหตุ

ประมาณการตนทุนและคาใชจายที่ใชในการประกอบธุรกิจ ตั้งแตป 2557 - 2572
ประเภทของคาใชจาย

2557

ต น ทุ น ผลิ ต รายการและต น ทุ น ที่ ใ ช ใ นการ
ออกอากาศ
คาตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบกิจการและ
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
รวมตนทุนตอป
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

ต น ทุ น ผลิ ต รายการและต น ทุ น ที่ ใ ช ใ นการ
ออกอากาศ
คาตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบกิจการและ
คาเสื่อมราคาอุปกรณการผลิต
รวมตนทุนตอป
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

ขอมูลประมาณการคาใชจาย (หนวย: ลานบาท)
2558 2559 2560 2561 2562 2563

2564

259

462

478

500

518

571

590

608

145

237

237

237

236

236

236

236

404
127
127

699
146
146

715
154
154

737
166
166

754
170
170

807
182
182

826
186
186

844
191
191

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

628

647

668

689

711

734

757

325

236

236

236

236

236

236

236

93

864
196
196

883
201
201

904
206
206

925
212
212

947
218
218

970
224
224

993
230
230

418
99
99

จากสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินขางตนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะคํานวณมูลคา
ปจจุบันสุทธิ ที่คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่ไดจากผลการดําเนินงานของธุรกิจโทรทัศน เปนระยะเวลาทั้งสิ้น
15 ป ตามกําหนดอายุของใบอนุญาต ดวยอัตราคิดลด ซึ่งคํานวณจากตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted
Average Cost of Capital: WACC) ที่มีคาเทากับรอยละ 10.30 โดยมีสูตรการคํานวณ WACC ดังนี้
WACC = Ke*(
โดยที่

) + Kd*(1-tax)*(

)

Ke = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน
Kd = อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งเทากับรอยละ 4.75
Tax = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทในป 2556 เทากับรอยละ 20

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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D/E = อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท (Target D/E) เทากับ 2:1 เทา ซึ่งเปนไปตามนโยบายการบริหาร
การเงินของบริษัท และเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยใชวิธี Capital Asset Pricing Model: CAPM มีคาเทากับรอยละ
23.29 โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ke = Rf+β(Rp)
โดยที่

Rf = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง ณ วันที่ 15 มกราคม 2557 อยูที่รอยละ 4.03
ตอป อัตราดังกลาวเปนอัตราผลตอบแทนที่อางอิงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่
สะทอนภาวะการลงทุนในชวงเวลาตางๆ ไดอยางเหมาะสม (ที่มา www.thaibma.or.th)
Rp = อัตราผลตอบแทนเพิ่มเพื่อชดเชยความเสี่ยง คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดที่สูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งเทากับรอยละ 8 (ที่มา ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ธน
ชาต จํากัด (มหาชน) โดยอางอิงจาก pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ ขอมูลป 2556 ของประเทศไทย)
β = คาสัมประสิทธิ์ของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ตอความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจ เทากับ 2.41
เทา คํานวณมาจากการนําคา Levered Beta ของธุรกิจ Entertainment ไดแก BEC, GRAMMY, MCOT,
RS และ WORK เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (ที่มา: Bloomberg) ปรับดวยสัดสวนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ
31 ธันวาคม 2556 ตอสวนของผูถือหุนของแตละบริษัท (ที่มา งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 ของแตละ
กิจการที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี) และอัตราภาษีเงินไดประจําป 2556 เพื่อคํานวณหาคา Unlevered
Beta ของแตละบริษัทและนํามามาเฉลี่ย เพื่อใชเปนตัวแทน Unlevered Beta ของอมรินทร เทเลวิชั่น
จากนั้นจึงปรับปรุงเบตาดังกลาว ดวยโครงสรางเงินทุนและอัตราภาษีเงินไดของอมรินทร เทเลวิชั่น เพื่อหา
คา Levered Beta ของธุรกิจ ที่จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการคํานวณอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนตองการ
จากการลงทุนในธุรกิจนี้ โดยคา Levered Beta และ คา Unlevered Beta นั้น มีที่มาของสูตรและผลที่ได
จากการคํานวณ ดังนี้
βL = βu * (1+((1 – tax)* )

โดยที่

βL = Levered Beta ของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาใชเปรียบเทียบ
βu = Unlevered Beta ของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาใชเปรียบเทียบ
Tax = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในป 2556 เทากับรอยละ 20
D = Interest Bearing Debt คือ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยที่นํามาใชเปรียบเทียบ (ที่มา งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 ของแตละกิจการที่ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชี)
E = Market Capital มูลคาตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งเปน
คาที่คํานวณจากผลรวมของราคาปดหลักทรัพยจดทะเบียนแตละหลัก ทรัพยคูณกับจํานวนหลักทรัพยจด
ทะเบียนของหลักทรัพยนั้น ๆ ของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาใชเปรียบเทียบ (Market Capitalization ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556: ที่มา SETSMART)

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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ชื่อยอหลักทรัพย

βLevered

BEC
GRAMMY
MCOT
RS
WORK

0.8636
0.5305
0.8440
1.2840
1.3414
βunlevered เฉลี่ย

[1+(1-tax)( )]
1.0017
1.3125
1.0003
1.0369
1.0468

βUnlevered
0.8621
0.4042
0.8437
1.2382
1.2814
0.9260

การคํานวณหา Levered Beta ของบริษัท เพื่อใชในการคํานวณหาผลตอบแทนของธุรกิจนี้ ดังนี้
βL = βu * (1+((1 – tax)* )
โดยที่

βL = Levered Beta ของธุรกิจโทรทัศนดิจิตอล เทากับ 2.41 เทา
βu = Unlevered Beta เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาใชเปรียบเทียบ เทากับ 0.9260
Tax = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล มีคาเทากับ รอยละ 20
D/E = อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท (Target D/E) เทากับ 2:1 เทา ซึ่งเปนไปตามนโยบายการบริหาร
การเงินของบริษัท และเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

จากสมมติฐานขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ จากกระแสเงินสดอิสระที่จะไดรับ
จากการดําเนินงานธุรกิจโทรทัศนดิจิตอล ในระยะเวลา 15 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572)
ดวยอัตราคิดลด ซึ่งคํานวณจากตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่
มีคาเทากับรอยละ 10.30 (ตามวิธีการคํานวณ WACC ขางตน) ซึ่งสามารถประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present
Value) ของธุรกิจโทรทัศนดิจิตอลไดเทากับ 826.30 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
มูลคาปจจุบันสุทธิ ของการดําเนินธุรกิจโทรทัศนดิจิตอล ป 2557 – 2572
รายการ

กระแสเงินสดอิสระจากการดําเนินธุรกิจโทรทัศนดิจิตอล หนวย : ลานบาท
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(359) (275) (161)
47
133
317
373
362

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ค า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย แ ละค า ตั ด จํ า หน า ย
148
สินทรัพย
ตนทุนทางการเงินหลังภาษีเงินได Int(1-Tax)
47
เงินลงทุนในสินทรัพย (FCInv)
(100)
เงินลงทุนในใบอนุญาต (FCInv)
(936)
เงินลงทุนสุทธิในสินทรัพยดําเนินงาน (WCInv)
87
กระแสเงินสดอิสระในแตละป
(1,113)
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
(1,051)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

240

240

240

238

238

238

238

65
(634)
(40)
(644)
(551)

74
(513)
(31)
(391)
(303)

82
(513)
(53)
(197)
(138)

81
(362)
(22)
68
43

75
(70)
(362)
(52)
146
85

52
(15)
648
340

43
(15)
628
299
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กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ค า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย แ ละค า ตั ด จํ า หน า ย
สินทรัพย
ตนทุนทางการเงินหลังภาษีเงินได Int(1-Tax)
เงินลงทุนในสินทรัพย (FCInv)
เงินลงทุนในใบอนุญาต (FCInv)
เงินลงทุนสุทธิในสินทรัพยดําเนินงาน (WCInv)
กระแสเงินสดอิสระในแตละป
สินทรัพยสุทธิ ณ ป 2572
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)

2565
415

2566
471

2567
526

2568
586

2569
641

2570
696

2571
754

2572
343

238

238

238

238

238

238

238

93

32
(16)
669

21
(17)
713

13
(100)
(18)
659

3
(19)
808

(20)
859

(21)
913

(22)
970

289

279

234

260

251

241

233

(23)
413
957
315

หมายเหตุ สินทรัพยสุทธิของกิจการ ณ ป 2572 คือ สินทรัพยของกิจการ ณ วันที่ สิ้นสุดอายุใบอนุญาต หักลบดวย หนี้สิน
ของกิจการที่มีอยู ณ วันสิ้นเดียวกัน ประกอบดวย เงินสด ลูกหนี้การคา และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
4.2.2 วิธีอัตราผลตอบแทนจากโครงการหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนจากโครงการ เปนวิธีหาอัตราสวนลดที่ทําใหกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตคิดมูลคาปจจุบันแลว
มีคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ หรือ อัตราสวนลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ มีคาเทากับ 0
NPV = 0 = ∑

n

– CF0

โดยที่

CF0 = เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
CFn = กระแสเงินสดที่ไดรับจากโครงการในแตละป
จากการคํานวณภายใตสมมติฐานประมาณการทางการเงินของธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปนระยะเวลา
ทั้งสิ้น 15 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572)ไดอัตราผลตอบแทนโครงการอยูที่รอยละ 14.50
ซึ่งสูงกวา อัตราสวนตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ซึ่งอยูที่ รอยละ 10.30
ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลของบริษัท มีความเปนไปไดหรือสมเหตุสมผลในการลงทุน

4.2.3 วิธีการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาที่จะไดรับเงินลงทุนของโครงการกลับคืนมา หรือ ระยะเวลาที่กระแสเงินสดสุทธิ
สะสมของโครงการมีคาเทากับศูนย ตามประมาณการทางการเงินระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของธุรกิจโทรทัศน
ในระบบดิจิตอลอยูที่ประมาณ 9 ป 3 เดือน ซึ่งยังอยูในระยะเวลาโครงการ แตใชเวลาคอนขางนาน
ผลการประเมินความเปนไปไดของโครงการลงทุน ดวยวิธีการทางการเงินทั้ง 3 วิธีนั้น สรุปไดดังนี้
วิธีที่ใชในการประเมินโครงการ
1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
2. วิธีอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return)
3. วิธีการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ผลจากการประเมิน
NPV = 826.30 ลานบาท
IRR = 14.50%
Payback Period = 9 ป 3 เดือน
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4.3 การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)
จากการจัดทําสมมติฐานดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา ปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสําคัญ ตอ
ความเปนไปไดของโครงการ ไดแก ราคาของการจําหนายเวลาโฆษณาสุทธิตอนาที (Net Price) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงไดจัดทํา Sensitivity Analysis โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆ ในสมมติฐานมีคาคงเดิม และใหปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสําคัญ
ตอความเปนไปไดของโครงการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อหาความเปนไปไดของโครงการ
¾ กรณี อัตราคาโฆษณาเฉลี่ยเริ่มตนลดลงรอยละ 5.00 จากกรณีฐาน มูลคาปจจุบันสุทธิคงเหลือเทากับ
510.56 ลานบาท
¾ กรณี อัตราคาโฆษณาเฉลี่ยเริ่มตนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.00 จากกรณีฐาน มูลคาปจจุบันสุทธิคงเหลือเทากับ
1,238.28 ลานบาท
จากการวิเคราะหคาความไว (Sensitivity Analysis) ดังกลาวขางตน พบวาโครงการยังคงมีมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสด (NPV) เปนบวก ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเห็นวา โครงการลงทุนดังกลาวของ อมรินทร เทเลวิชั่น
มีความเปนไปไดในการลงทุน
สรุป
จากการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ ดวยวิธีการทางการเงินขางตนสามารถสรุปไดดังนี้
1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีคาเทากับ 826.30 ลานบาท ซึ่งจากการประเมินมูลคา
การลงทุนของบริษัท หากโครงการใดมีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยนั้น ถือไดวามีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจาก
การลงทุนดังกลาวจะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับบริษัทได
2. วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) นั้นอยูที่รอยละ 14.50 ซึ่งมีคาสูงกวา
อัตราสวนตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของธุรกิจที่ รอยละ 10.30 ซึ่งถือไดวาเปนธุรกิจที่มีความเปนไปไดในการ
ลงทุน เนื่องจากโครงการสามารถใหผลตอบแทนที่ สูงกวา อัตราสวนตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของธุรกิจ
3. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยูที่ประมาณ 9 ป 3 เดือน ซึ่งอยูในระยะเวลาของโครงการ
จากการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการดวยวิธีขางตนสามารถสรุปไดวาโครงการดังกลาวมีความเปนไปได
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5.สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
5.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ
ถึงแมวาการเขาทําธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลนี้ จะเปนโครงการที่ตองอาศัยเงินลงทุนสูง และมีความเสี่ยงใน
เรื่องของการเติบโตของธุรกิจดานโฆษณา ประชาสัมพันธ และการถือครองสวนแบงการตลาด แตการเขาทํารายการ
ดั ง กล า วนี้ จะเป น การเพิ่ ม โอกาสให กั บ บริ ษั ท มี ร ายได แ ละผลประกอบการที่ ดี ขึ้ น จากสื่ อ โฆษณาทางโทรทั ศ น
นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพที่ถือเปนธุรกิจหลักของบริษัท เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท เปนการสรางสายงานธุรกิจ
ใหมที่ต อ เนื่ อ งจากธุรกิจ เดิ มที่มี อีกทั้ง ยัง เป น การสรา งขอ ไดเ ปรีย บทางการคา ใหบ ริษัท ที่ส ามารถเสนอทางเลือ กที่
หลากหลายในการใชสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ตลอดจนสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายได
ดีขึ้น นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาว อาจเปนจุดเริ่มตนในการเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจโทรทัศนอื่นๆ ในอนาคต
ได ประกอบกับบริษัทมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแรง มีฐานลูกคาที่มั่นคงและมีประสบการณในสายงานสื่อโฆษณาและ
นิตยสารมาอยางยาวนาน ทําใหบริษัทนาจะสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น เพื่อถือครองสวนแบงการตลาด
นอกจากนี้บริษัทยังไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ทําใหบริษัทสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อนํามาใชในการประกอบ
ธุรกิจได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาทํารายการเกี่ยวกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนนั้น มีความสมเหตุสมผล
5.2 ความเหมาะสมของราคา
เมื่อพิจารณามูลคาของเงินลงทุน ในเรื่องของราคาใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เกิดจากการประมูล โดยมี
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดไว ตลอดจนเงื่อนไของการประมูลและการชําระเงินนั้นกําหนดใหผูชนะประมูลทุกรายตองปฏิบัติ
เหมือนกัน เชน เทอมการชําระเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ในสวนมูลคาของคาบริการโครงขายโทรทัศน เปนราคาคาบริการที่ไดรับ
ความเห็นชอบจาก ที่ประชุม กสท. โดยผูที่ใชบริการของผูใหบริการโครงขายเดียวกันนั้น จะตองชําระคาบริการในอัตรา
เดียวกัน ประกอบกับเงื่อนไขและระยะเวลาการชําระเงิน ที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก กําหนดใหกับ อมรินทร เทเลวิชั่น
นั้นก็เปนเงื่อนไขและงวดระยะเวลาการคาปกติทั่วไป ทําใหมูลคาของใบอนุญาตและคาบริการโครงขายตลอดจนเงื่อนไข
ของรายการดังกลาว มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล จากขอมูลขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา ราคาและ
เงื่อนไขของการเขาทํารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ ภายใตประมาณการทางการเงิน
และสมมติฐานทางการเงินที่สําคัญขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา การลงทุนในโครงการดังกลาว มี
ความเปนไปได กลาวคือ หากบริษัทสามารถผลิตและดําเนินรายการโทรทัศนรายการ ตลอดจนบริหารจัดการเวลาที่จะใช
ในการจําหนายโฆษณา ใหกับลูกคา รวมถึงสามารถบริหารคาใชจายจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงใหสอดคลองกับ
ประมาณการนั้น โครงการนี้จะใหผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการเทากับ รอยละ 14.50 และมีมูลคาปจจุบัน
สุทธิตลอดชวงระยะเวลา 15 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572) เทากับ 826.30 ลานบาท ซึ่ง
ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม ผูถือหุนควรตระหนักถึงขอจํากัดของ
การคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในและมูลคาปจจุบันสุทธิดังกลาว เนื่องจากเปนการคํานวณโดยอางอิงจากประมาณ
การสมมติฐานทางการเงินที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําขึ้น ภายใตสมมติฐานของสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ
ปจุบัน ดังนั้น หากขอสมมติฐานตางๆ ที่ใชในการคํานวณมีการเปลี่ยนแปลง อาจสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของ
ธุรกิจดวย
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5.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เมื่อพิจารณาขอมูลดังกลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาทํารายการเกี่ยวกับการ
ไดมาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ในครั้งนี้มีความเหมาะสม จึงใครขอเสนอใหผูถือหุนของ
บริษัทลงมติอนุมัติการเขาลงทุนของการเขาทํารายการเกี่ยวกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน
อยางไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติ การเขาทํารายการเกี่ยวกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศนครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ซึ่งผูถือหุนควรจะศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมในเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สารสนเทศบัญชี 1 และสารสนเทศบัญชี 2 ฯลฯ เพื่อใชวิจารณญาณและดุลย
พินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อที่ลงมติไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองวาไดพิจารณาให
ความเห็นกรณีขางตนดวยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

(…………………………………….)
(นางอัศวินี ไตลังคะ)
กรรมการผูจัดการ

(....................................................)
(นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง)
กรรมการผูจัดการ

ในการปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้ ไดมอบหมายให นางสาวสุนันท เลิศสีทอง และนางสาวจันทิรา
บุริประเสริฐ เปนผูควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

(...................................................)
(...................................................)
(นางสาวสุนันท เลิศสีทอง)
(นางสาวจันทิรา บุริประเสริฐ)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ
ผูควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
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เอกสารแนบ 1
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
1. ขอมูลเบื้องตน
ชื่อบริษัท
ธุรกิจหลัก
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:
:

ทุนชําระแลว

:

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
รับจางพิมพงานทั่วไป ผลิตสิ่งพิมพของตนเอง และรับจางโฆษณา
378 ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
0-2422-9999
0-2433-8792, 0-2434-8699
http://www.amarin.com/
200,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
200,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
บริ ษั ท อมริน ทร พ ริ้ น ติ้ ง แอนด พั บ ลิ ช ชิ่ ง จํ า กั ด (มหาชน)
เป น ทั้ ง โรงพิ ม พ แ ละสํ า นั ก พิ มพ ข นาดใหญ
ประกอบดวยธุรกิจ 4 สายงาน คือ
1. รับจางพิมพงานทั่วไป (สายงานธุรกิจโรงพิมพ)
สายงานธุรกิจโรงพิมพ เปนสายการผลิตหลักที่สําคัญของบริษัท มีระบบการผลิตและบริการงานพิมพแบบครบ
วงจร เพื่อรองรับงานจากสายธุรกิจสํานักพิมพ กลุมนิตยสาร และหนังสือเลม และงานรับจางพิมพภายนอก (Commercial
Printing) โดยตนฉบับจากสายงานนิตยสาร และหนัง สือเลม จะถูกสงผานเขาโรงพิมพผานทางเครือขายสื่อสาร
คอมพิวเตอร และจัดทําปรูฟสีดิจิตอลที่ทันสมัย และผลิตแมพิมพ เพื่อผลิตงานพิมพดวยเครื่องจักรและระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง ไปจนถึงการเขาเลมที่ไดทั้งความสวยงามและคุณภาพ
งานรับจางพิมพ มีความหลากหลายรูปแบบและครบวงจร โดยมีหนวยงาน Amarin Publishing Services –
APS ที่สรางสรรคตั้งแตการออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) จัดทําเนื้อหา ออกแบบและจัดอารตเวิรก ถายภาพ
การปรับแตงรีทัชภาพ การปรับแกไขโทนสีของภาพถาย (Color Enhancement) เปนบริการที่เชื่อมตอกับกระบวนการผลิต
สิ่งพิมพ ไปจนถึงสื่อดิจิตอลและสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ โดยมีบริการ Digital Publishing Services – DPS ซึ่ง
ควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อยุคใหมใหสําเร็จตามความประสงคภายใตงบประมาณที่ลูกคาพึงพอใจ อาทิ e-book หรือ
Digital Publishing และ Tablet Publishing ทําใหตอบสนองความตองการของลูกคาโรงพิมพไดครอบคลุมกวางขวาง
ยิ่งขึ้น ทั้งหนวยงานราชการ องคกรเอกชน และลูกคารายยอยที่ตองการงานพิมพคุณภาพสูง รวมถึงผูที่ตองการสื่อใน
หลากหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ สายงานธุรกิจโรงพิมพ สามารถใหบริการงานพิมพครบวงจร ทั้งงานผลิตสิ่งพิมพบนกระดาษ ที่
สามารถใช เ ครื่ อ งพิ ม พ อ็ อ ฟเซ็ ท แบบป อ นแผ น ด ว ยการประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ (Industrial
Engineering) ผนวกกับการควบคุมตนทุนการผลิตไดดีและการเลือกสรรเทคโนโลยีที่ตอบสนองในดานคุณภาพ และ
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ประสิทธิภาพการผลิตชั้นเลิศ รวมถึงการวิจัยคนควาเพื่อพัฒนาเทคนิค คัดสรรวัตถุดิบเพื่องานพิมพใหมีคุณภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับสภาวะตลาด และการแขงขันในระดับภูมิภาคดังจะเห็นไดจากสายงานธุรกิจโรงพิมพสามารถควารางวัล
คุณภาพทางการพิมพ อาทิ Asian Print Awards, Thailand Print Awards. อยางสม่ําเสมอในชวงหลายๆปที่ผานมา
นอกจากคุณภาพผลิตภัณฑแลว สายงานธุรกิจโรงพิมพยังคงมุงมั่นในการบริหารจัดการผลิตและบริการตามแนวทาง
สากลของ ISO-9001 อีกดวย
2. ผลิตสิ่งพิมพสํานักพิมพ (สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเลม)
จากการที่บริษัทสั่งสมประสบการณธุรกิจสํา นักพิมพเปนเวลาอันยาวนาน และมุงเนนที่จะพัฒนาการผลิต
นิตยสารและหนังสือเลมในแนวตาง ๆ เพื่อตอบสนองกลุมผูอานซึ่งมีความตองการแตกตางกันออกไป จนเปนที่ยอมรับ
จากผูอานอยางกวางขวาง มีกองบรรณาธิการขนาดใหญที่ผลิตนิตยสารชั้นนํา และหนังสือเลม แบงตามประเภทสิ่งพิมพ
แตละชนิด ดังนี้
สิ่งพิมพในรูปนิตยสาร (สายงานนิตยสาร)
ดวยปณิธานอันแนวแนมากกวา 30 ปนับตั้งแตมีการเปดตัวนิตยสารบานและสวนในป 2519 บริษัทยังคงมุงมั่น
สรางสรรคนิตยสารคุณภาพเรื่อยมาจนเกิดนิตยสารสําหรับผูหญิงอยาง “แพรว” และ “สุดสัปดาห” ขึ้นและไดรับการตอบ
รับเปนอยางดี
ในชวงป 2540 บริษัทเริ่มหันมาผลิตนิตยสารสําหรับเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพมากขึ้นไดแก “ชีวจิต” และ
“Health & Cuisine” ตอมาในป 2544 บริษัทไดรับลิขสิทธิ์ใหเปนผูดําเนินการจัดพิมพนิตยสาร “National Geographic
ฉบับภาษาไทย” ป 2546 ผลิตนิตยสาร “room” ป 2547 ผลิตนิตยสาร “WE” และตอมาในป 2548 ไดรับลิขสิทธิ์พิมพ
นิตยสาร “Real Parenting” ป 2550 ไดรับลิขสิทธิ์พิมพนิตยสาร “InStyle” ป 2551 บริษัทไดผลิตนิตยสาร “Secret” และ
บริษัทไดผลิตนิตยสาร “my home” ขึ้นในป 2553 และลาสุดนิตยสาร “lemonade” ในป 2554
ณ เดือนธันวาคม 2556 มีนิตยสารออกจําหนายจํานวน 13 ฉบับทั้งรายปกษและรายเดือนเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูอานที่มีรสนิยมหลากหลาย และกลาวไดวานิตยสารของบริษัทมียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับนิตยสาร
ประเภทเดียวกัน และลวนเปนนิตยสารชั้นนําของประเทศทุกฉบับ
สิ่งพิมพในรูปหนังสือเลม (สายงานหนังสือเลม)
ดวยการใสใจและใหความสําคัญกับกลุมผูอาน บริษัทไดจัดตั้งสํานักพิมพคุณภาพในเครืออมรินทรใหกิจการ
หนังสือเลมเติบโตควบคูไปกับการทํานิตยสาร เริ่มตนดวย “แพรวสํานักพิมพ” ผลิตหนังสือเลมประเภทวรรณกรรม เรื่องสั้น
และบทกวีในป 2535
ปจจุบันบริษัท ไดขยายกองบรรณาธิการเพื่อผลิตหนังสือใหครอบคลุมความตองการของผูอานถึง 17 สํานักพิมพ
ซึ่งผลิตหนังสือครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู ตั้งแตหนังสือสรางเสริมจินตนาการสําหรับเด็ก ไปจนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
สุขภาพ อาหาร การตกแตงบานและสวน และอีกมากมาย เพื่อตอบรับความตองการของนักอานทุกเพศทุกวัย โดยยึดหลัก
"คุณภาพ" เปนหัวใจสําคัญ
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กิจกรรมการตลาดและงานแฟร
งานแฟรและงานเปดตัว
ในป 2556 บริษัทมีการจัดกิจกรรมงานแฟรทั้งสิ้น 6 งาน ซึ่งประกอบดวย Health Cuisine & Beauty Festival
ครั้งที่ 10 และ 11 บานและสวนแฟร Mid Year และ บานและสวนแฟร 2013 Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 1 และ 2
และยังจัดกิจกรรมทางการตลาดสําหรับนิตยสารของบริษัท อาทิเชน งานประกวดเฟนหาดาวสาวออฟฟศ Lemonade
Office Star งาน WE Are In Love 2013 งานประกวดสารคดีภาพ “National Geographic Thailand Photography
Contest 2013” งานแพรวฉลอง 35th Anniversary กับกิจกรรม “แพรวแชริตี้ ปที่ 10” งานรวมพลคน Secret ตอน
มหัศจรรยแหงสุข อัศจรรยแหงทุกข งานสุดสัปดาห Shopping Market ครั้งที่ 10 เปนตน ทั้งนี้ กิจกรรมงานแฟรและงาน
สนับสนุนทางการตลาดดังกลาวไดการตอบรับเปนอยางดีจากทั้งกลุมผูอานนิตยสารและประชาชนทั่วไป
3. สายงานแอ็กทีฟอมรินทร
เดิมชื่อสายงานพัฒนาธุรกิจไดเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 วัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูใหกับสมาชิกนิตยสารในเครือบริษัทและสมาชิกของสังคมโดยรวม ปจจุบันมีธุรกิจที่สําคัญไดแก
ฝายอมรินทรแทรเวล
ฝายงานอมรินทรแทรเวล เปนหนวยงานที่ใหบริการจัดโปรแกรมทองเที่ยวแกผูอานนิตยสารในเครือของบริษัทฯ
และบุคคลทั่วไป โดยดําเนินการในนามของ “อมรินทรทัวร” ซึ่งเปนการบริการที่เนนคุณภาพของการบริการและความ
แปลกใหมของสถานที่ทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบทั้งในและนอกประเทศ และ “เฟสทีฟทัวร” (Festive Tour) ซึ่งเปนการจัด
ทองเที่ยวในรูปแบบที่สนุกสนาน เพื่อตอบสนองตอกลุมนักเดินทางที่ตองการประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวอันเปน
เอกลักษณ
นอกเหนือจากการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวเพื่อใหบริการแลว อมรินทรทัวร มีการใหบริการรับจัดโปรแกรมการ
ทองเที่ยวใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ตองการเดินทางเปนหมูคณะอีกดวย
ฝายอมรินทรเทรนนิ่ง
ฝายงาน“อมรินทรเทรนนิ่ง” เปนหนวยงานที่เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา ภายใตแนวความคิด “Learning for
Better Living” ภายใตหมวดความรูตางๆ เชน หมวดการทําอาหาร หมวดการฝกอาชีพและงานฝมือ หมวดการพัฒนา
ทักษะ หมวดสุขภาพกายและใจ หมวดเด็กและเยาวชน และหมวดบานและสวน ซึ่งเปนที่ยอมรับและไววางใจจากผูเขา
อบรมถึงคุณภาพของการอบรมสัมมนา
นอกจากนี้ “อมรินทรเทรนนิ่ง” ยังไดเปนผูจัดอบรมและสัมมนาในหัวขอตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่แกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนอีกดวย
ฝายอมรินทร เทเลวิชั่น
ฝายงาน “อมรินทรเทเลวิชั่น” เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการดําเนินธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน โดยในป
2556 นี้ จะไดมีการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทั้งสิ้น 2 รายการ ไดแก รายการเรื่องเด็ก ๆ รายการที่มุงสงเสริมใหเยาวชน
ไดทํากิจกรรมที่เปนประโยชน สนุกสนานอยางสรางสรรคและเสริมสรางจริยธรรม ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16:30 –
17:00 น. ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และรายการบานและสวน FineDay รายการวาไรตี้เกี่ยวกับบาน โดยการ
สนับสนุนขอมูลจากนิตยสารบานและสวน ROOM และ my home ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 10.00 – 10.30 น. ทาง
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี
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ฝายอมรินทรครีเอทีฟแอนดอีเวนต
รับจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดในรูปแบบอีเวนต และงานแฟร ใหกับนิตยสารและหนังสือในเครือของบริษัท และ
ลูกคาภายนอกอยางครบวงจร อาทิ งานบานและสวนแฟร และ งาน Health Cuisine and Beauty Festival ดวยความ
ชํานาญทําใหไดรับความไววางใจจากองคกรภายนอก ทั้งในสวนภาครัฐและหนวยงานเอกชนใหเปนผูจัดงานตางๆ ผลงาน
ในป 2556 เชน งานเปดตัวนิทรรศการและแนะนําหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับ คณะองคมนตรี” จัดทําโดย
คุณสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมป, งานนิทรรศการภาพถายฉลอง 180 ปความสัมพันธ
ไทย-สหรัฐ ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย, งานสัมมนา “ธุรกิจไทยจัดทัพสรางฮับ AEC”
วิทยากร ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ และ งานสัมมนา “AEC ปรับทัพธุรกิจ เตรียมพรอมรับอาเซียน” วิทยากร คุณกรณ จาติก
วณิช งานสัมมนา TMB Wealth Banking : บริหารการเงินอยางบูรณาการ...สูวิถีแหงความมั่งคั่ง วิทยากร คุณกอบชัย
จิราธิวัฒน ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) งานพิธีเปดวันวิชาการและงานวันวิชาการและเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
กฟน. ครั้งที่ 8 ประจําป 2556 ของการไฟฟานครหลวง, งาน OUTING “ระดมพลคนล่ําสูง” และงาน Lamsoon New
Year Party 2014 “ล่ําสูงครองเมือง” ของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) และงาน Create the Future :
Press Tour : Aspire Condo : BKK-UDONTANI-LAO ของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เปนตน
จากประสบการณความสําเร็จอยางตอเนื่อง ในการสรางสรรคกิจกรรมสื่อสารการตลาดมากวา 14 ป อมรินทรค
รีเอทีฟแอนดอีเวนตยังคงมุงมั่นสรางสรรคงานคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพที่วา “เพราะงานคุณภาพคือความชํานาญของเรา”
ฝายอมรินทรนวิ มีเดีย
ฝายงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตเนื้อหาในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต เชน การผลิตเว็บไซต และการผลิต
คอนเทนตในรูปแบบของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Content) รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิคส (e-Magazine และ eBook) ซึ่งผูใชงานสามารถเลือกใชผานระบบปฏิบัติการตางๆ เชน Apple IOS, RIM Blackberry และ Android เปนตน
ที่ผานมา นอกเหนือจากการผลิตใหแกหนวยงานภายในแลว ยังมีการใหบริการแกบุคคลภายนอก เชน การ
รับจางผลิตเว็บไซต www.trachang.co.th และ www.colourclub.dulux.co.th แลวอมรินทรนิวมีเดีย ยังใหบริการ
ครอบคลุมอยางครบวงจร ทั้งในดานการออกแบบ ผลิต พัฒนา ตลอดจนใหคําปรึกษาในรูปแบบของสื่อนิวมีเดียรูปแบบ
อื่นทุกประเภท อาทิ การจัดทําคอนเทนตในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิคส (e-Magazine และ e-Book) อีกดวย
ชีวจิตโฮม
คลีนิคแนวชีวจิตควบคูกับการแพทยแผนปจจุบัน ที่เนนการรักษาโดยการ “จายยานอยที่สุด” เปดดําเนินการทุก
วันไมมีวันหยุด ตั้งแตเวลา 10:00 – 19:00 น. โดยชีวจิตโฮมนี้ แบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวน คือ ชีวจิตโฮม คลีนิคเวช
กรรม ใหบ ริการทางการแพทย เพื่อรัก ษา บํา บัด ฟนฟู ผูปวยโรคตา ง ๆ ดวยการผสมผสานความรูท างชีวจิตเขา กับ
การแพทยแผนปจจุบันและการแพทยทางเลือกอื่น ๆ และชีวจิตโฮม ช็อป รานคาที่คัดสรรสินคาและวัตถุดิบสวนใหญที่มา
จากธรรมชาติ หรือโดยวิธีเกษตรอินทรีย (Organic) ที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในแนวทางชีวจิต นอกจากนี้ยังประกอบดวย
สินคาอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ภายใตแบรนด “Cheewajithome”
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2.2.

แนวโนมธุรกิจและการแขงขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยป 2556 ยังคงเติบโตไดดีโดยเฉพาะในชวงครึ่งปแรก จากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของป 2555 ไดแก รถคันแรก บานหลังแรก การปรับคาแรงขั้นต่ํา และลดภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยในครึ่งปหลัง
การขยายตัวชะลอลงเนื่องจากไมมีมาตรการกระตุนการบริโภคเพิ่มเติม อีกทั้ง ปจจัยคาครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
สงผลใหความสามารถในการใชจายของผูบริโภคลดลง และผูบริโภคจะมีความระมัดระวังดานการใชจายมากขึ้น
ป 2557 อัตราการขยายตัวของการบริโภคคาดวาจะเพิ่มขึ้นจากป 2556 เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ มีเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ และนโยบายกระตุนกําลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งสงผล
ตอการบริโภคโดยรวม อีกทั้ง ปจจัยภายนอกจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในเอเชียที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
ในสวนของบริษัทมีรายไดหลักจากการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทิศทางของ 3 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา อุตสาหกรรมสํานักพิมพ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ดังนี้
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในป 2556 มีมูลคาราว 120,000 ลานบาทโดยรวมคาดวาจะเติบโตราว 3%
โดยมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและกําลังซื้อผูบริโภคที่ชะลอตัว อีกทั้งสถานการณชุมนุมทางการเมือง สงผลใหสินคา
ชะลอการใชงบโฆษณาในชวงปลายป 2556
แนวโนมของป2557 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีแนวโนมเติบโตราว 5% โดยมีปจจัยบวกจากการเลือกตั้งในชวง
ตนป การเริ่มออกอากาศทีวีดิจิทัลในชวงไตรมาสแรก และการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล จะเปนปจจัยที่
ชวยสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาใหขยายตัว โดยกลุมสื่อที่มีการใชงบโฆษณาเติบโตของป 2556 ไดแก สื่อ
โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอรเน็ต
อุตสาหกรรมสํานักพิมพ
ธุรกิจนิตยสาร
ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของป 2556 จัดอยูในเกณฑดี สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีการฟนตัวจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากปกอนการขยายตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่นความงามและมีการลงทุน
จากตางประเทศมากขึ้น โดยกลาวไดวาสภาวะเศรษฐกิจมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญเนื่องมาจากรายไดของ
การดําเนินธุรกิจมาจากการจําหนายนิตยสารและรายไดจากการโฆษณาและการดําเนินธุรกิจนิตยสารจะตองสรางความ
นิยมในกลุมลูกคาและการยอมรับจากผูเลือกซื้อสื่อโฆษณา
ปจจัยสําคัญอีกประการสําหรับธุรกิจนิตยสาร คือ การปรับตัวอยางตอเนื่องใหเขากับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมๆเพื่อตอบสนองรูปแบบการใชชีวิต และขยายโอกาสในการเขาถึงกลุมผูบริโภค โดยการนําเสนอเนื้อหาแบบดิจิตอล
คอนเทนตผานเว็บไซต นิตยสารอีเล็คทรอนิคส (e-Magazine) หรือนิตยสารเฉพาะกลุม (Segmentation) และเพิ่มชอง
ทางการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรกตางๆ อาทิ facebook และ Instagram ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากกลุม
ผูบริโภค
ในชวงป 2556 มีการเปดตัวนิตยสารใหมหลายฉบับ ทั้งนิตยสารหัวไทยและลิขสิทธิ์จากตางประเทศ ทั้งที่
ดําเนินการโดยผูนําตลาดในธุรกิจนิตยสาร และผูประกอบการหนาใหม อีกทั้งยังมีขาวคราวความเคลื่อนไหวของนิตยสารที่
จะเปดตัวใหมซึ่งจะทําใหตลาดนิตยสารมีความหลากหลายมากขึ้น
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ธุรกิจหนังสือเลม
อุตสาหกรรมสํานักพิมพในป 2556 คาดวาจะมีมูลคาราว 22,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโตไมนอยกวารอยละ
5 จากปที่ผานมา ปจจัยที่สําคัญตอการขยายตัวดังกลาวมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น การกําหนดใหเปน
“ทศวรรษแหงการอานแหงชาติ” ในป 2552 - 2561 รวมถึงโครงการของกรุงเทพมหานครที่ตั้งเปาสงเสริมการอานเพิ่มขึ้น
จาก 2-5 เลม เปน 15 เลมตอคนตอป และการที่กรุงเทพมหานครไดรับเลือกจาก UNESCO ใหเปนเมืองหนังสือโลกในป
2556 และการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: AEC ถือเปนโอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมหนังสือที่จะใชเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูคนในภูมิภาค
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ
การดําเนินธุรกิจบริษัทในสวนของธุรกิจสํานักพิมพในป 2556 ยังคงมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับกับ
สถานการณเศรษฐกิจ โดยการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Solution Provider) มุงเนนจุด
แข็งและความเชี่ยวชาญของธุรกิจในเครืออมรินทรโดยเฉพาะดานเนื้อหา (Content) ที่บริษัทฯไดผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ มี
เนื้อหาหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูอานทุกกลุมไดอยางครบถวน
นอกจากนี้ บริษัทมุงเนนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมได
อยางเฉพาะเจาะจง รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีและเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางครบวงจรทั้งดานคอนเทนต
และฐานลูกคากลุมใหญตางๆ ที่มีศักยภาพสูงจากหลากหลายชองทาง ไดแก ฐานลูกคานิตยสาร ฐานลูกคาหนังสือ ฐาน
ลูกคางานแฟร - งานมารเก็ตติ้งอีเวนต ฐานลูกคาทัวร – เทรนนิ่ง ฐานลูกคารายการโทรทัศน และฐานลูกคานิวมีเดีย
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายอยางตอเนื่องในดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่
อาจสงผลตอธุรกิจ การศึกษาภาพรวมของอุตสาหรรม อีกทั้งยังเจาะลึกถึงพฤติกรรมของผูอานแตละกลุมที่จะสามารถ
คาดการณไดถึงแนวโนมพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อตอบสนองความตองการของทั้งกลุมลูกคาผูอาน
และกลุมลูกคาโฆษณาไดอยางแมนยํา
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทิศทางอุตสาหกรรมสิ่งพิมพคาดวาจะมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดี ปจจัยที่สําคัญ
ไดแกนโยบายของภาครัฐที่สงเสริมในเรื่องของมาตรการภาษี การผลักดันให “การอานเปนวัฒนธรรมของชาติ” การที่
กรุงเทพมหานครไดรับเลือกจาก UNESCO ใหเปนเมืองหนังสือโลกในป 2556 และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:
AEC ในป 2558 เปนปจจัยที่ชวยใหตลาดสิ่งพิมพขยายตัว แมจะมีปจจัยลบในเรื่องของตนทุนการผลิตทั้งดานวัตถุดิบ
พลังงานและคาแรงที่เพิ่มสูงขึ้น
ตลาดงานพิมพที่ตองการคุณภาพสูง (High Definition Printing) ยังคงมีความตองการอยูเสมอ และยังคงมี
แนวโนมที่จะเติบโตตอไปอยางตอเนื่อง สายธุรกิจโรงพิมพไดวางแผนธุรกิจเพื่อเตรียมรองรับการขยายตัว การเตรียมตัวให
มีความพรอมในการแขงขัน (Competitive Edge) ตอกย้ําเรื่องการผลิตงานคุณภาพระดับสูง (Top Quality) เนนความเปน
ผูนําดานลดตนทุน (Cost Leadership) เนนความมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดสายการผลิต (Maximized Efficiency
throughout the Plant) ความเปนผูนําในธุรกิจดวยการนําเสนอสิ่งที่มีดีไซนแปลกใหม มีความแตกตาง มีคุณคา มีความ
โดดเดนทําใหสินคาของเราไดรับความสนใจและอยูในความตองการของลูกคาอยูเสมอในทุกๆ Segment ของตลาด ซึ่งจะ
ทําใหการเติบโตของธุรกิจยังคงเปนไปไดอยางตอเนื่อง
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2.3.

การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 AMARIN มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ ดังนี้
ทุนชําระแลว สัดสวน
ดําเนินการโดย
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ
(บาท)
การถือหุน
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
ธุรกิจโทรทัศน
บริษัทยอย
10,000,000
99.99%
บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด
จําหนายสื่อสิ่งพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกัน
10,000,000
19.00%
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ระบบมัลติมีเดีย บริษัทที่เกี่ยวของกัน 500,000,000
0.50%
สิ่งพิมพ
ที่มา:

หมายเหตุประกอบงบการเงินของ AMARIN สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2.4.

โครงสรางรายได

2554
2555
2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ
1,621.27
84.82 1,856.48
85.18 1,717.14
82.21
รายไดจากธุรกิจทองเทีย่ ว ชีวจิตโฮมและจัด
88.33
4.62
83.33
3.82
78.40
3.75
อบรมสัมมนา
รายไดจากธุรกิจจัดงานแสดง ผลิตรายการ
183.63
9.61
206.43
9.47
268.93
12.88
โทรทัศนและเว็บไซต
รายไดอื่น
18.13
0.95
33.36
1.53
24.16
1.16
รวม
1,911.36
100.00 2,179.60
100.00 2,088.63
100.00
งบการเงินรวม

1.
2.
3.
4.

ที่มา:

งบการเงินของ AMARIN สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556

3.

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ประกอบดวย
ลําดับ
ชื่อ
ตําแหนง
1
นาง เมตตา อุทกะพันธุ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2
นาง ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน
กรรมการผูจัดการใหญ
3
นาง สุภาวดี โกมารทัต
กรรมการ
4
นาย ชีวพัฒน ณ ถลาง
กรรมการ
5
นาง สุภาพ นอยอ่ํา
กรรมการ
6
นาย โชคชัย ปญจรุงโรจน
กรรมการ
7
นาย สมชาย ภคภาสนวิวัฒน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8
นาย เจริญจิตต ณ สงขลา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9
นาย สมรรถ เรืองณรงค
กรรมการอิสระ
10 นาย อําพล รวยฟูพันธ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา:

หนังสือรับรองของ AMARIN
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4.

โครงสรางเงินทุน
รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ประกอบดวย
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
รอยละ
1
นาง เมตตา อุทกะพันธุ
74,393,662
37.20
2
นาย ระพี อุทกะพันธุ
24,561,579
12.28
3
น.ส. ระริน อุทกะพันธุ
18,533,684
9.27
4
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
5,863,158
2.93
5
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
5,322,700
2.66
6
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH
4,924,730
2.46
7
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
4,891,053
2.45
8
CHASE NOMINEES LIMITED 1
4,201,058
2.10
9
กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท
3,556,614
1.78
10 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
3,273,685
1.64

ที่มา:

5.

บัญชีรายชื่อผูถือหุนของ AMARIN ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(หนวย: ลานบาท)

2554

2555

2556

รายไดรวม

1,911.36

2,179.60

2,088.63

ตนทุนรวม

1,279.10

1,408.06

1,404.47

291.34

314.03

326.21

0.15

0.60

0.69

235.97

350.07

285.08

1.18

1.75

1.43

2,328.16

2,490.05

2,527.44

484.62

476.44

468.75

1,843.54

2,013.61

2,058.69

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

9.22

10.07

10.29

เงินปนผลตอหุน (บาท)

0.90

1.20

N/A

คาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ที่มา:

งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวของ AMARIN ณ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ AMARIN
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการดําเนินงาน
สําหรับป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายและบริการ 2,064.47 ลานบาท ลดลงจากป 2555
รอยละ 3.81 อันเปนผลมาจากงานรับจางพิมพที่ลดลง โดยในป 2556 รายไดจากการดําเนินงานธุรกิจผลิตและจําหนาย
หนั ง สื อ มี มู ล ค า 1,717.14 ล า นบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของป ก อ น 139.34 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 7.51
นอกเหนือจากรายไดจากสวนงานพิมพ ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจชีวจิตโฮมและ
จัดอบรมสัมมนา 78.40 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.93 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.92 และมีรายได
จากธุรกิจจัดงานแสดง ผลิตรายการโทรทัศน และธุรกิจเว็บไซต 268.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
62.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.28
ตนทุนจากการดําเนินงาน
ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีตนทุนจากการดําเนินงาน 1,404.47 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป
กอนหนา 3.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.26 โดยมีสัดสวนตนทุนตอยอดขายเทากับรอยละ 68.03 ซึ่งมีสัดสวน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีสัดสวนตนทุนตอยอดขายเทากับรอยละ 65.61 อันเปนผลมาจากตนทุนธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศนที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2556 ตนทุนธุรกิจจัดงานแสดง ผลิตรายการโทรทัศน และธุรกิจเว็บไซตมีมูลคา 183.64 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 73.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 66.63
คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2556 บริษัท และบริษัทยอย มีคาใชจายในการขาย 51.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 3.79 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.88 และมีคาใชจายในการบริหาร 247.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 8.50
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.56 จึงสงผลใหคาใชจายในการขายและบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 4.28 อัน
เปนผลมาจากคาใชจายในสวนของการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและคาใชจายธุรกิจทีวีดาวเทียมที่เพิ่ม
สูงขึ้น
กําไรสุทธิ
ในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิ 285.08 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 65.00 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 18.57 อันเปนผลจากการลดลงของรายไดหลักจากสายงานสิ่งพิมพ และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายธุรกิจใหม (ทีวี
ดาวเทียม)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 2,527.43 ลานบาท ประกอบไปดวย
สินทรัพยดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
1,494.16 ลานบาท
ที่ดิน อาคาร อุปกรณสุทธิ
863.07 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
170.20 ลานบาท
สินทรัพยในป 2556 เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 1.50 เกิดจากการลงทุนใน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่เพิ่มขึ้น
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หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 468.75 ลานบาทลดลงจากป 2555 7.69
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.61 อันเปนผลมาจากภาษีนิติบุคคลคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่ลดลง โดยมีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.23 เทา
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือเทากับ 2,058.69 ลานบาท คิด
เปนมูลคาตามบัญชีหุนละ 10.29 บาท เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนในป 2555 จํานวน 2,013.61 ลานบาท มีมูลคา
ตามบัญชีหุนละ 9.96 บาท โดยบริษัทมีจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 200 ลานหุนเทากันทั้งในป
2556 และป 2555
กระแสเงินสด
ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 467.22 ลานบาท กระแสเงิน
สดไดมาจากกิจกรรมลงทุน 57.68 ลานบาท และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 242.88 ลานบาท โดยงบดุล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 374.57 ลานบาท โดยมีสาระสําคัญดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 467.22 ลานบาท ลดลงจากป 2555 รอยละ 21.02 อันเปนผลมา
จากการลดลงของลูกหนี้การคา และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนในป 2556 เทากับ 57.68 ลานบาท อันเปนผลมาจากการลดลงของ
เงินลงทุนชั่วคราวจากการขายพันธบัตรรัฐบาล
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ไดแก การจายเงินปนผลจํานวน 240.00 ลานบาท จายเงินสดชําระ
หนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว 2.88 ลานบาท โดยบริษัทใชเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 242.88 ลานบาท

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 45

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

เอกสารแนบ 2
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
1. ขอมูลเบื้องตน
ชื่อบริษัท
ธุรกิจหลัก
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:

ทุนชําระแลว

:

บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
ประกอบธุรกิจโทรทัศน
7/9 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
0-2422-9111
0-2422-9122
10,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท
10,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด (“ATV”) เปนบริษัทยอยของ AMARIN จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพื่อ
ประกอบธุรกิจโทรทัศน โดย ATV และ AMARIN ไดทําสัญญารวมดําเนินการโทรทัศนดาวเทียมชอง “AMARIN activ TV”
ออกอากาศรายการสาระบันเทิงที่มีความหลากหลาย เพื่อผูรับชมทุกเพศและทุกวัย โดยยึดหลักการผลิตรายการที่มี
คุณภาพและถูกตองตามลิขสิทธิ์ ซึ่งตามขอตกลงของสัญญา ATV มีหนาที่เผยแพรออกอากาศผานชองสัญญาณบน
ดาวเทียมไทยคมในระบบ C Band และ Ku Band โดยไดทําการออกอากาศชองรายการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555
ในเดือนตุลาคม 2556 ATV ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ตอ สํานักงาน กสทช. โดย ATV ไดรับแจงการผานคุณสมบัติและเขารวม
ประมูลใบอนุญาตฯ ตามที่ สํานักงาน กสทช. กําหนด และในเดือนมกราคม 2557 ATV ไดรับแจงการเปนผูชนะการ
ประมูลใบอนุญาตฯ หมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดสูงดวยราคาประมูลทั้งสิ้น 3,320,000,000 บาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) สงผลใหเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 AMARIN และ ATV มีบันทึกขอตกลงยกเลิกสัญญารวมดําเนินการ
ดังกลาวและไดยุติการออกอากาศชองโทรทัศนดาวเทียมดังกลาวตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2557 เปนตนไป เพื่อเตรียม
ความพรอมในการออกอากาศในชองโทรทัศนระบบดิจิตอลที่ประมูลไดตอไป
3.

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย
ลําดับ
ชื่อ
1
นาง เมตตา อุทกะพันธุ
กรรมการ
2
นาง ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน
กรรมการ
3
นาง สุภาพ นอยอ่ํา
กรรมการ
4
นาง สุภาวดี โกมารทัต
กรรมการ
5
นาย โชคชัย ปญจรุงโรจน
กรรมการ
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ลําดับ
ชื่อ
6
นาย พชร ยุติธรรมดํารง
7
นาย ชีวพัฒน ณ ถลาง
ที่มา:

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ

หนังสือรับรองของ ATV

4.

โครงสรางเงินทุน
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ATV มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 10 ลานบาท1/ ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดของผูถือหุน2/ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
รอยละ
1
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
99,997
99.997
2
นาง เมตตา อุทกะพันธุ
1
0.001
3
นาง ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน
1
0.001
4
นาย โชคชัย ปญจรุงโรจน
1
0.001
รวม
100,000
100.00

ที่มา:

5.

1/ หนังสือรับรองของ ATV
2/ บัญชีรายชื่อผูถือหุนของ ATV ณ วันประชุมจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ซึ่งบริษัทยืนยันวาไมมีการเปลี่ยนแปลงจน
ปจจุบัน

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(หนวย: บาท)

2555

2556

รายไดรวม

1,800,001

42,830,105

ตนทุนรวม

657,056

36,015,774

คาใชจายในการขายและบริหาร

381,110

7,577,259

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

586,974

(1,546,266)

5.87

(15.46)

16,024,041

204,992,786

5,437,067

195,952,078

10,586,974

9,040,708

105.87

90.41

กําไรตอหุน (บาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
ที่มา:

งบการเงินที่ตรวจสอบแลวของ ATV ณ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ ATV
ผลการดําเนินงาน
เนื่องจาก ATV ไดถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตรายการและเผยแพรออกอากาศ
ผานชองสัญญาณดาวเทียมซึ่งเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 สงผลใหป 2555 ATV มีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานประมาณ 3 เดือน โดยในป 2556 ATV มีรายไดคาบริการจํานวน 42.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 41.0 ลานบาท หรือ
รอยละ 2,279.4 จากรายไดคาบริการของป 2555 และในป 2556 ATV มีตนทุนบริการจํานวน 36.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35.4
ลานบาท หรือรอยละ 5,381.0 จากตนทุนบริการของป 2555 ทั้งนี้ ในป 2556 ATV มีคาใชจายในการขายและบริหาร
จํานวน 7.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.2 ลานบาท หรือรอยละ 1,224.7 จากงวดเดียวกันของปกอน และมีผลขาดทุนสุทธิ 1.5
ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.1 ลานบาท จากกําไรสุทธิจํานวน 0.6 ลานบาท ในป 2555 เนื่องจาก ATV อยูในชวงเริ่ม
ประกอบธุรกิจ สงผลใหรายไดคาบริการยังมีไมมาก หากแตยังมีตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหารที่จําเปนในการ
ดําเนินธุรกิจ
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ATV มีสินทรัพยรวม 205.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 189.0 ลานบาท จากสินทรัพยรวม ณ
สิ้นป 2555 อันเปนผลมาจากการนําเงินจํานวน 189.0 ลานบาท ไปเปนหลักประกันในการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลใหกับสํานักงาน กสทช. และมีหนี้สินจํานวน 195.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 190.5
ลานบาท จากหนี้สินรวมในป 2555 จากการกูยืมเงินระยะสั้นจาก AMARIN จํานวน 189.0 ลานบาท เพื่อนําไปเปน
หลักประกันการประมูลดังกลาว ทั้งนี้ ในป 2556 ATV มีสวนของผูถือหุนจํานวน 9.0 ลานบาท ลดลง 1.5 ลานบาท จาก
สวนของผูถือหุนในป 2555 อันเปนผลมาจากผลขาดทุนสุทธิสําหรับปจํานวน 1.5 ลานบาทในป 2556 สวนหนึ่งของผลการ
ดําเนินการ ขาดทุนเนื่องจากในป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการซื้อซองประมูลจากสํานักงาน กสทช. จํานวน 2 ลานบาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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