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บทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร (Executive Summary)
ตามที่ คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ซึ่ งเป็ น
ผูม้ ี หน้าที่ หลักในการเป็ นผูด้ าเนิ นการเปลี่ ยนผ่านการรั บ ส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ การรั บส่ ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)
(“แผนแม่บท”) ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งมีการประมูลใบอนุ ญาตใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโครงข่ายการออกอากาศภายในปี 2556 และยังกาหนดนโยบายการเปลี่ยนระบบการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
เป็ นระบบดิจิตอลภายใน 1 ปี และสามารถเริ่ มการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภายใต้ระบบดิจิตอลได้ภายใน 4 ปี นับแต่
วันที่ แผนแม่ บทกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จการโทรทัศน์ ใช้บังคับ นอกจากนี้ ยังก าหนดแผนที่ จ ะเริ่ มพิ จารณายกเลิ ก
การรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปี 2558 (และคาดว่าการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
จะถูกยกเลิกภายในปี 2561) ดังนั้น เพื่อเป็ นการต่อยอดธุรกิ จและรักษาส่ วนแบ่งการตลาด บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
(“อสมท” หรื อ “บริ ษ ัท ”) จึ ง มี น โยบายเข้า ร่ ว มประมู ล ช่ อ งรายการดัง กล่ า ว โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท
ครั้งที่ 12/2556 ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าร่ วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้
บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตช่องรายการ”)
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการ โดยผลที่สุดแล้วบริ ษทั เป็ น
ผูช้ นะการประมูลใบอนุ ญาตช่องรายการจานวน 2 ใบอนุ ญาต สาหรับ 2 ช่องรายการ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ น 4,000
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งออกเป็ น (1) ช่อง SD เด็กและครอบครัวมูลค่า 660 ล้านบาท และ (2) ช่อง HD
รายการทัว่ ไปมูลค่า 3,340 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั มีแผนในการลงทุนในสิ นทรัพย์ใหม่และการลงทุนเพื่อพัฒนา
สิ นทรัพย์เดิมที่ใช้ประกอบกิจการให้ทนั สมัย และสามารถให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
แผนการลงทุนดังกล่าวเป็ นแผนการลงทุน 4 ปี มีมูลค่าทั้งสิ้ น 950 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งใบอนุญาตช่องรายการในครั้งนี้จึงมีจานวนทั้งสิ้น 4,950 ล้านบาท
การเข้าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 58.49 ของสิ นทรัพย์รวม (รวมมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตช่องรายการในครั้งนี้จึงมีจานวนทั้งสิ้น 4,950 ล้านบาท และรายการลงทุนในโครงข่ายออกอากาศ
จานวน 1,606 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันทารายการได้มาซึ่งใบอนุญาตช่องรายการในครั้ง
นี้ เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 11,208.38 ล้านบาท ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการคานวณขนาดของรายการได้ในหัวข้อ 2.4. “ประเภทและขนาดของรายการได้มา
ซึ่ งสิ น ทรั พ ย์”) ถื อ เป็ นรายการได้ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกรวมกันว่า “ประกาศการได้มาหรื อจาหน่ ายไป”)
หรื อ เป็ นรายการที่ มีขนาดตั้ง แต่ร้อยละ 50 ขึ้ นไป แต่ต่ ากว่าร้ อ ยละ 100 ซึ่ งบริ ษทั มี หน้าที่ ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศ
การทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษทั ต้องขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ
ด้วยคะแนนเสี ยงเห็ นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ ม และมี สิทธิ ออกเสี ย ง
โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ย และบริ ษทั ต้องจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมความเห็ นของที่ ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
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อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตช่องรายการดังกล่าวเป็ นการได้มาโดยการประมูล หากมีการเปิ ดเผย
วงเงินที่ใช้ในการประมูลให้ทราบล่วงหน้า จะส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ได้ ประกอบกับในขณะที่บริ ษทั ตัดสิ นใจเข้าร่ วมประมูล
ก็ยงั ไม่มีความแน่นอนว่าบริ ษทั จะเป็ นผูช้ นะการประมูลหรื อไม่ และหากเป็ นผูช้ นะจะมีมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั
จะต้องช าระให้กับ กสทช. เป็ นมู ล ค่ าเท่ าใด และเมื่ อ บริ ษทั ได้รั บ แจ้ง จาก กสทช. ว่า เป็ นผูช้ นะการประมู ล เมื่ อ วัน ที่
12 มกราคม 2557 บริ ษทั มีเวลาเพียง 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว (ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557) เพื่อชาระ
ค่าธรรมเนี ยมงวดแรกให้กับ กสทช. ซึ่ งบริ ษทั ก็ยงั ไม่สามารถเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้ทนั ก่ อนการชาระค่าธรรมเนี ยม
งวดแรกดัง กล่าว เพื่อ ให้สามารถเข้าท ารายการได้ทันตามกาหนดเวลาของ กสทช. บริ ษ ัทจึ งด าเนิ น การต่ างๆ เพื่อให้
มีผลผูกพันตามกฎหมายอันจะได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตข้างต้น ก่ อนที่ จะได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้เข้าทารายการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 ที่จะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 25 เมษายน 2557
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พิจารณาให้สตั ยาบันรับรองการเข้าทารายการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การดาเนิ นการเพื่อขอสัตยาบัน
ดังกล่าวจะดาเนิ นการตามข้อกาหนดในประกาศการได้มาและจาหน่ ายไปทุ กประการ ซึ่ งรวมถึ งการจัดให้มีที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เกี่ยวกับการทารายการในครั้งนี้ดว้ ย
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “KSS”) ในฐานะที่ปรึ กษาของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ได้พิจารณาวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการทารายการ ประกอบกับ ข้อดี ข้อเสี ย ประโยชน์ และความเสี่ ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่ งใบอนุญาตช่องรายการจานวน 2 ช่องรายการดังกล่าว คิดเป็ น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท (“ใบอนุญาตช่องรายการ”) ได้แก่ (1) ช่องรายการทัว่ ไป ความละเอียดสู ง (HD) มูลค่าตาม
สัญญาเป็ นจานวน 3,340 ล้านบาท และ (2) ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ความละเอียดปกติ (SD) ซึ่ งมีมูลค่าตาม
สัญญาเป็ นจานวน 660 ล้านบาท กับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ รวมถึงการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตช่องรายการจานวน 950 ล้านบาท
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก จากการพิจารณาความคุม้ ค่าของเงินลงทุนของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพบว่า ที่มูลค่าเงิน
ลงทุนรวมจานวน 4,950 ล้านบาทดังกล่าว บริ ษทั จะมีอตั ราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return:
IRR) เท่ากับร้อยละ 19.7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริ ษทั ที่อตั ราร้อยละ 11.32 ต่อปี ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังสามารถสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิม่ ให้กบั บริ ษทั คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั หรื อ มีมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิ (Net Present Value: NPV) จากการลงทุนในใบอนุญาตช่องรายการเท่ากับ 1,429 - 2,557 ล้านบาท (มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
สาหรับกรณี ฐานมีค่าเท่ากับ 1,992 ล้านบาท) และมีระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 7 ปี
นอกจากนี้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระยัง มี ค วามเห็ น อี ก ว่ า ความจ าเป็ นและเงื่ อ นไขต่ า งๆในการท ารายการ
มีความเหมาะสม เนื่องจาก การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนเพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นกิจการโทรทัศน์ได้อย่างต่อเนื่ อง
ในอนาคต และเป็ นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (ปี 2555 – 2559)
ซึ่งมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งหมดให้เป็ นระบบดิจิตอล และยัง
กาหนดนโยบายจะเริ่ มมีการพิจารณาจัดทาแผนการยุติการรับส่งสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกทั้งหมดโดยในปี 2558
อี ก ทั้ง เงื่ อ นไขส าคัญ ๆในการท าสั ญ ญากับ กสทช. เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งใบอนุ ญ าตช่ อ งรายการระบบดิ จิ ต อลดัง กล่ า ว
ยังถูกกาหนดขึ้นโดยเงื่อนไขของการประมูลซึ่ งบังคับใช้กบั ผูช้ นะการประมูลทุกราย (ผูถ้ ือหุ ้นสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับข้อดี ข้อเสี ย และปั จจัยความเสี่ ยงของการทารายการได้ในข้อ 3 “ความสมเหตุสมผลของรายการ” และ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทารายการได้ในข้อ 4 “ความเป็ นธรรม
ของราคาและเงื่อนไขในการทารายการ”)
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ดังนั้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ า ผู้ถือหุ้นของบริษัทควรมีมติให้ สัตยาบันรับรองการเข้ ารายการการได้ มาซึ่ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ระบบดิจติ อลดังกล่ าวของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่ างๆ ทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีโ้ ดยละเอียด
เพือ่ ใช้ ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสาหรับการลงมติ ซึ่งการพิจารณาอนุมตั ริ ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดงั กล่ าว
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
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1. ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของรายการ
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา ธุรกิจการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นอยูใ่ นเฉพาะวงจากัด เนื่ องจากจานวน
ช่องทีวีที่มีอยู่อย่างจากัด และผูป้ ระกอบการทุกรายจาเป็ นที่จะต้องได้รับสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ซ่ ึ งถือเป็ นทรัพย์สิน
ของภาครัฐจากหน่ วยงานของรัฐ จนกระทัง่ ในปี 2553 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงวิทยุ โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (“พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ ”)
ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ กาหนดให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (“กสทช.”) โดย พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ บญ
ั ญัติให้ กสทช. เป็ นผูม้ ีอานาจดูแลและควบคุมการประกอบกิจการ
กระจายเสี ยงวิทยุ โทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมให้เกิ ดความเป็ นธรรม และก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ชาติและ
ผูบ้ ริ โภค โดยส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่สาคัญของพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ดงั กล่าว คือ การให้คลื่นความถี่ท้ งั หมดที่หน่วยงาน
ต่างๆ ของภาครัฐถืออยู่ให้ถือว่าเป็ นทรัพย์สินของสาธารณะและจะต้องส่ งคืนให้กบั กสทช. ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
และ กสทช. จะเป็ นผูจ้ ดั สรรคลื่นความถี่และให้ใบอนุญาตกับผูท้ ี่ตอ้ งการใช้คลื่นความถี่น้ นั ๆ ตามวิธีการที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
นอกจากนี้ ตามแผนแม่บทกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) (“แผนแม่บท”)
กสทช. ยังมีหน้าที่ หลักในการเป็ นผูด้ าเนิ นการเปลี่ยนผ่านการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ การ
รั บ ส่ ง สัญ ญาณวิท ยุโ ทรทัศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อล โดยก าหนดให้ต ้อ งมี ก ารประมู ล ใบอนุ ญ าตใช้ค ลื่ น ความถี่ ตลอดจน
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโครงข่ายการออกอากาศภายในปี 2556 นอกจากนี้ ตามแผนการเปลี่ยน
ระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็ นระบบดิจิตอล ยังกาหนดนโยบายการเปลี่ยนระบบการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
เป็ นระบบดิจิตอลภายใน 1 ปี และสามารถเริ่ มการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภายใต้ระบบดิ จิตอลได้ภายใน 4 ปี นับแต่
วันที่ แผนแม่บทกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ใช้บงั คับ และยังกาหนดแผนที่ จะเริ่ มพิจารณายกเลิกการรับส่ ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปี 2558 (และคาดว่าการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกจะถูกยกเลิก
ภายในปี 2561)
เพื่อให้การดาเนินการต่างๆเป็ นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว กสทช. จึงมีดาริ ที่จะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ กิจการ
กระจายเสี ยงหรื อกิ จการโทรทัศน์ข้ ึ น และได้ออกประกาศ กสทช. เรื่ อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการประมูล
คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556” เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม
2556 (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2556) (“ประกาศประมูลใบอนุญาต”) เพื่อกาหนดเงื่อนไข
ในการคัด เลื อ กผู ้ป ระกอบการและเงื่ อ นไขต่ า งๆในการประมู ล คลื่ น ความถี่ และได้มี ก ารออกจดหมายเชิ ญ ชวนให้
ผูป้ ระกอบการเข้าร่ วมประมูลในวันที่ 27 สิ งหาคม 2556 รวมทั้งสิ้ น 24 ช่องรายการ โดยแบ่งการประมูลออกเป็ น 4 หมวด
ได้แก่
(1) ช่องรายการสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (“ช่อง SD เด็กและครอบครัว”) จานวน
3 ช่องรายการ
(2) ช่องรายการสาหรับข่าวสารและสาระ แบบความคมชัดปกติ (“ช่อง SD ข่าวและสาระ”) จานวน 7 ช่องรายการ
(3) ช่องรายการทัว่ ไป แบบความคมชัดปกติ (“ช่อง SD รายการทัว่ ไป”) จานวน 7 ช่องรายการ และ
(4) ช่องรายการทัว่ ไป แบบความคมชัดสูง (“ช่อง HD รายการทัว่ ไป”) จานวน 7 ช่องรายการ
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เพื่อเป็ นการต่อยอดธุรกิจและรักษาส่ วนแบ่งการตลาด บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) (“อสมท” หรื อ “บริ ษทั ”) จึงมี
นโยบายเข้าร่ วมประมูลช่องรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2556 ในวันที่ 24 กันยายน 2556
ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าร่ วมการประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริ การทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตช่องรายการ”) รวม 3 ใบอนุญาต สาหรับ 3 ช่องรายการ ได้แก่
(1) ช่อง SD เด็กและครอบครัว
(2) ช่อง SD รายการทัว่ ไป และ
(3) ช่อง HD รายการทัว่ ไป
ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการดังกล่าว โดยผลที่สุดแล้ว
บริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตช่องรายการจานวน 2 ใบอนุญาต สาหรับ 2 ช่องรายการ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ น
4,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งออกเป็ น
(1) ช่อง SD เด็กและครอบครัว
(2) ช่อง HD รายการทัว่ ไป
รวมทั้งสิ้น

มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า

660 ล้านบาท
3,340 ล้านบาท
4,000 ล้านบาท

โดยบริ ษทั ได้รับจดหมายยืนยันการเป็ นผู ้ชนะการประมูลจาก กสทช. สาหรับทั้ง 2 ช่องรายการดังกล่าวไปแล้วเมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2557 และบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมร้อยละ 50 ของค่าประมูลขั้นต่าของแต่ละช่องรายการ
(คิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 938 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และร้อยละ 10 ของมูลค่าประมูลในส่วนที่เกินกว่ามูลค่าประมูล
ขั้นต่าของแต่ละช่องรายการ (คิดเป็ นเงิ นรวมทั้งสิ้ น 122 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็ นเงิ น 1,060 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการยืนยันจาก กสทช. ให้เป็ นผูช้ นะการประมูล โดยบริ ษทั ได้ชาระ
เงิ นค่าธรรมเนี ย มดังกล่าวให้กับ กสทช. ไปแล้วในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้ง นี้ ค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เหลื อจานวน
2,940 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริ ษทั มีหน้าที่จะต้องชาระโดยแบ่งออกเป็ น 5 งวด (รวมงวดแรกเป็ น 6 งวด) ตั้งแต่
ปี 2558 – 2562
แม้วา่ กสทช. จะประกาศให้บริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลไปแล้ว แต่บริ ษทั ยังมิได้ถือเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาต เนื่ องจาก
บริ ษทั ยังมีหน้าที่ตอ้ งยืน่ คาขอใบอนุญาตช่องรายการต่อ กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง “หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2555” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2555) และ เรื่ อง “หลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบ
ดิ จิตอล พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 (ประกาศในพระราชกิ จจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556)
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “ประกาศขอใบอนุญาต”) ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการยืนยันจาก กสทช. ให้เป็ นผูช้ นะ
การประมูล (ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ยื่นคาขอใบอนุ ญาตและเอกสารแนบต่างๆ ตามเงื่ อนไข
ในประกาศขอใบอนุญาตต่อ กสทช. ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ ใบอนุญาตช่องรายการจะมีอายุ 15 ปี นับแต่
วันที่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2556 ยังได้มีมติอนุ มตั ิ
แผนยุทธศาสตร์ในการลงทุนในสิ นทรัพย์ใหม่และการลงทุนเพื่อพัฒนาสิ นทรัพย์เดิมที่ใช้ประกอบกิจการให้ทนั สมัย และ
สามารถให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาทิ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบการผลิตและ
จัดเก็บรายการโทรทัศน์ (Production Service) การจัดหาอุปกรณ์ควบคุมการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิ จิตอล (MCR)
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การจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ห้องส่ ง 3 และการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ ห้องส่ ง 2
และ 4 เป็ นต้น ทั้งนี้ แผนการลงทุนดังกล่าวเป็ นแผนการลงทุนระยะ 4 ปี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 950 ล้านบาท เนื่ องจาก
เงินลงทุนจานวนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตช่องรายการที่บริ ษทั จะได้รับมาในอนาคต จึงต้องนามูลค่า
เงิ นลงทุนในสิ นทรัพย์ดาเนิ นงานดังกล่าวมารวมกับมูลค่าของช่องรายการดิ จิตอลทั้ง 2 ช่องรายการที่ บริ ษทั เป็ นผูช้ นะ
การประมู ล ดัง นั้น มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทนเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งใบอนุ ญ าตช่ อ งรายการในครั้ งนี้ จึ ง มี จ านวนทั้ง สิ้ น
4,950 ล้านบาท
คณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดให้วนั ที่ บริ ษทั เข้าร่ วมประมูลใบอนุ ญาตช่ องรายการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั แสดงเจตนาที่จะเข้าทารายการเป็ นวันเข้าทารายการ ดังนั้น การคานวณขนาดของการทารายการในครั้งนี้
จะนับรวมรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังดังกล่าวบริ ษทั มีรายการที่ถือเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์เพียง 1 รายการ โดยในวันที่ 24 กันยายน
2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2556 ได้มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในโครงข่ายการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง (“ใบอนุญาตโครงข่ายและสิ่ งอานวยความสะดวก”)1 เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
1,606 ล้านบาท2
หากรวมมูลค่าของรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังดังกล่าว จานวน 1,606 ล้านบาท กับมูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทนเพื่อให้ได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตช่องรายการในครั้งนี้ จึงมีจานวนทั้งสิ้ น 4,950 ล้านบาท ขนาดของรายการ
จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 58.49 ของสิ นทรัพย์รวม (สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 11,208.38
ล้านบาท) ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกรวมกันว่า “ประกาศการได้มาหรื อจาหน่ ายไป”)
หรื อ เป็ นรายการที่มีขนาดตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ซึ่ งบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทา
รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต้องขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนเข้าทารายการด้วย
คะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยไม่นบั
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย และบริ ษทั ต้องจัดส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้

1

การได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตโครงข่ายและสิ่ งอานวยความสะดวกดังกล่าวมิได้รวมอยูใ่ นการให้ความเห็ นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้
เนื่องจากใบอนุญาตโครงข่ายและสิ่ งอานวยความสะดวกเป็ นใบอนุ ญาตแยกต่างหากจากใบอนุ ญาตช่ องรายการ 2 ช่ องรายการที่บริ ษทั ชนะการ
ประมูลในครั้งนี้ โดยบริ ษทั สามารถหาประโยชน์จากใบอนุญาตดังกล่าวแยกขาดจากกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตโครงข่ายและสิ่ งอานวย
ความสะดวก ตามมติการประชุมของ กสทช. ครั้งที่ 23/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ซึ่งอนุญาตให้ กองทับบก กรมประชาสัมพันธ์ องค์การ
แพร่ ภาพและกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย และบริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตในการให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิ จิตอลเป็ นเวลา 15 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 โดยไม่มีค่าตอบแทนแต่มีเงื่อนไขในการให้บริ การ ซึ่ งบริ ษทั จะสามารถให้บริ การ
โครงข่ายออกอากาศดังกล่าวกับผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลสาหรับช่ องรายการแบบความคมชัดปกติ (SD) ได้ 6 ช่ องรายการ และช่ อง
รายการความคมชัดสูง (HD) ได้ 2 ช่องรายการ
2
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 มีมติยกเลิ กงบลงทุนดังกล่าว เนื่ องจาก กสทช. ได้มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆของโครงข่าย และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนมูลค่าการลงทุนอีกครั้งและมีมติเห็ นชอบงบลงทุนเพิ่มเติม
ปี 2557 จานวน 793 ล้านบาทสาหรับใช้ในการลงทุนสาหรับโครงการดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตช่องรายการดังกล่าวเป็ นการได้มาโดยการประมูล หากมีการเปิ ดเผย
วงเงินที่ใช้ในการประมูลให้ทราบล่วงหน้า จะส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ได้ ประกอบกับในขณะที่บริ ษทั ตัดสิ นใจเข้าร่ วมประมูล
ก็ยงั ไม่มีความแน่นอนว่าบริ ษทั จะเป็ นผูช้ นะการประมูลหรื อไม่ และหากเป็ นผูช้ นะจะมีมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั
จะต้องช าระให้กับ กสทช. เป็ นมู ล ค่ าเท่ าใด และเมื่ อ บริ ษทั ได้รั บ แจ้ง จาก กสทช. ว่า เป็ นผูช้ นะการประมู ล เมื่ อ วัน ที่
12 มกราคม 2557 บริ ษทั มีเวลาเพียง 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว (ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557) เพื่อชาระ
ค่าธรรมเนี ยมงวดแรกให้กับ กสทช. ซึ่ งบริ ษทั ก็ยงั ไม่สามารถเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้ทนั ก่ อนการชาระค่าธรรมเนี ยม
งวดแรกดังกล่าว เพื่อให้สามารถเข้าทารายการได้ทนั ตามกาหนดเวลาของ กสทช. บริ ษทั จึ งดาเนิ นการต่างๆ เพื่อให้มีผล
ผูกพันตามกฎหมายอันจะได้มาซึ่ งใบอนุญาตข้างต้น ก่อนที่จะได้รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เข้าทารายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 ที่จะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พิจารณาให้สตั ยาบันรับรองการเข้าทารายการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อขอสัตยาบันดังกล่าว
จะดาเนิ นการตามข้อกาหนดในประกาศการได้มาและจาหน่ ายไปทุกประการ ซึ่ งรวมถึงการจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เกี่ยวกับการทารายการในครั้งนี้ดว้ ย
โดย บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) (“ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ” หรื อ “KSS”) ในฐานะที่ ปรึ กษาของ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในการให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการได้มาซึ่ งใบอนุญาตช่องรายการจานวน 2 ช่องรายการดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
2.1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
คณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดให้ วันที่บริ ษทั เข้าร่ วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการในวันที่ 26 ธันวาคม 2556
ซึ่งถือเป็ นวันแรกที่บริ ษทั ประกาศเจตนาเข้าทารายการเป็ นวันที่เกิดรายการ
อย่า งไรก็ ต าม แม้ว่า บริ ษ ัท จะได้รั บ การยืน ยัน จาก กสทช. ว่า เป็ นผูช้ นะการประมู ล ตามประกาศประมู ล
ใบอนุญาตไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 และบริ ษทั ได้ชาระค่าธรรมเนี ยมงวดแรกจานวน 1,060 ล้านบาทให้กบั
กสทช. ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ทว่า บริ ษทั ยังต้องยืน่ คาขอต่อ กสทช. เพื่อให้ กสทช. พิจารณาแผนในการ
ดาเนิ นกิ จการตามประกาศขออนุ ญาตซึ่ งมีระยะเวลาพิจารณาคาขอประมาณ 4 – 6 เดื อน จึ งจะสามารถประกาศ
ให้บริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตและสามารถให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ได้
ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กสทช. มีแผนที่จะให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตช่องรายการสามารถเริ่ มออกอากาศในระบบดิจิตอลได้
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 จึ งเป็ นที่ คาดหมายกันว่า กสทช. อาจเร่ งกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุ มตั ิคาขออนุญาต
ให้กบั ผูย้ นื่ คาขอภายในเดือนมีนาคม 2557 อย่างไรก็ตาม กระบวนการพิจารณาคาขออนุญาตดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ
ของ กสทช. เป็ นสาคัญ
2.2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1. รายการการได้มาซึ่งใบอนุญาตช่องรายการ
ผูใ้ ห้ใบอนุญาต: สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)
ผูร้ ับใบอนุญาต: บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้ใบอนุญาตและผูร้ ับใบอนุญาตมิได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2.2.2. รายการลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจตามใบอนุญาตช่องรายการ
ผูล้ งทุน:

บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)

ผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์: ผูผ้ ลิต หรื อ ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อ ผูร้ ับเหมาเพื่อติดตั้งเครื่ องมือและอุปกรณ์
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนและผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์มิได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2.3. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่ )
เพื่อให้บริ ษทั สามารถประกอบกิ จการตามใบอนุ ญาตช่องรายการที่ จะได้รับจาก กสทช. ได้ บริ ษทั ต้องชาระ
ค่าสิ ทธิ ตามใบอนุญาตช่องรายการที่บริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลจานวน 2 ช่อง จานวน 4,000 ล้านบาท ประกอบกับ
การลงทุน 4 ปี เพื่อซื้อสิ นทรัพย์ใหม่และปรับปรุ งสิ นทรัพย์เดิมตามแผนการลงทุนที่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ครั้งที่ 15/2556 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 จานวน 950 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่ ชาระให้กับ กสทช. เป็ นค่ าสิ ทธิ เพื่อประกอบธุ รกิ จตามใบอนุ ญาตช่ องรายการจานวน
2 ช่องรายการ เป็ นเงินทั้งสิ้ นจานวน 4,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น ช่อง SD เด็กและครอบครัว จานวน
660 ล้านบาท และ ช่อง HD รายการทัว่ ไป จานวน 3,340 ล้านบาท โดยแบ่งชาระออกเป็ น 2 ส่วน คือ
หน้า 8 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

(ก)

(ข)

เงินค่าธรรมเนียมในส่วนของราคาขั้นต่า ให้แบ่งชาระเป็ น 4 งวด ดังนี้
(ก1) งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อแจ้งการเป็ นผูช้ นะการประมูล ให้ชาระ
ร้อยละ 50 ของราคาขั้นต่า สาหรับหมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง เป็ นเงิน 755 ล้าน
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็ นเงิน 70 ล้าน
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ าประกัน
การชาระเงินค่าธรรมเนียมส่วนของราคาขั้นต่าในงวดที่เหลือ
(ก2) งวดที่ 2 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 1 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อยละ 30 ของราคาขั้นต่ า สาหรั บ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสู ง เป็ นเงิ น 453
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็ นเงิ น 42
ล้านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) พร้ อมวางหนังสื อค้ าประกันจากสถาบันการเงิ นเพื่อ
ค้ าประกันการชาระเงินค่าธรรมเนียมส่วนของราคาขั้นต่าในงวดที่เหลือ
(ก3) งวดที่ 3 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 2 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อ ยละ 10 ของราคาขั้น ต่ า ส าหรั บ หมวดหมู่ ทั่ว ไปแบบความคมชัด สู ง เป็ นเงิ น 151
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็ นเงิ น 14
ล้านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) พร้ อมวางหนังสื อค้ าประกันจากสถาบันการเงิ นเพื่อ
ค้ าประกันการชาระเงินค่าธรรมเนียมส่วนของราคาขั้นต่าในงวดที่เหลือ
(ก4) งวดที่ 4 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 3 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อยละ 10 ของราคาขั้นต่ า สาหรั บ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสู ง เป็ นเงิ น 151
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็ นเงิ น 14
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เงินค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกินกว่าของราคาขั้นต่า ให้แบ่งชาระ เป็ น 6 งวด ดังนี้
(ข1) งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อแจ้งการเป็ นผูช้ นะการประมูล ให้ชาระ
ร้ อ ยละ 10 ของเงิ น ในส่ วนที่ เ กิ นกว่า ราคาขั้นต่ า ส าหรั บหมวดหมู่ ทั่ว ไปแบบความ
คมชัดสู ง เป็ นเงิ น 183 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เป็ นเงิ น 52 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันจาก
สถาบันการเงิ นเพื่อค้ าประกันการชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เกิ นกว่าราคาขั้นต่ าใน
งวดที่เหลือ
(ข2) งวดที่ 2 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 1 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อ ยละ 10 ของเงิ น ในส่ วนที่ เ กิ นกว่า ราคาขั้นต่ า ส าหรั บหมวดหมู่ ทั่ว ไปแบบความ
คมชัดสู ง เป็ นเงิ น 183 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เป็ นเงิ น 52 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันจาก
สถาบันการเงิ นเพื่อค้ าประกันการชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เกิ นกว่าราคาขั้นต่ าใน
งวดที่เหลือ
(ข3) งวดที่ 3 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 2 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อ ยละ 20 ของเงิ น ในส่ วนที่ เ กิ นกว่า ราคาขั้นต่ า ส าหรั บหมวดหมู่ ทั่ว ไปแบบความ
คมชัดสู ง เป็ นเงิ น 366 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
หน้า 9 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

ครอบครัว เป็ นเงิน 104 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันจาก
สถาบันการเงิ นเพื่อค้ าประกันการชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เกิ นกว่าราคาขั้นต่ าใน
งวดที่เหลือ
(ข4) งวดที่ 4 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 3 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อ ยละ 20 ของเงิ น ในส่ วนที่ เ กิ นกว่า ราคาขั้นต่ า ส าหรั บหมวดหมู่ ทั่ว ไปแบบความ
คมชัดสู ง เป็ นเงิ น 366 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เป็ นเงิน 104 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันจาก
สถาบันการเงิ นเพื่อค้ าประกันการชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เกิ นกว่าราคาขั้นต่ าใน
งวดที่เหลือ
(ข5) งวดที่ 5 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 4 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อ ยละ 20 ของเงิ น ในส่ ว นที่ เ กิ น กว่า ราคาขั้น ต่ า ส าหรั บ หมวดหมู่ ทั่ว ไปแบบความ
คมชัดสู ง เป็ นเงิ น 366 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เป็ นเงิน 104 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันจาก
สถาบันการเงิ นเพื่อค้ าประกันการชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เกิ นกว่าราคาขั้นต่ าใน
งวดที่เหลือ
(ข6) งวดที่ 6 ภายใน 30 วัน นับ แต่ ค รบกาหนดระยะเวลา 5 ปี ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าต ให้ชาระ
ร้ อ ยละ 20 ของเงิ น ในส่ วนที่ เ กิ นกว่า ราคาขั้นต่ า ส าหรั บหมวดหมู่ ทวั่ ไปแบบความ
คมชัดสู ง เป็ นเงิ น 366 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เป็ นเงิน 104 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดของการชาระค่าธรรมเนียมให้กบั กสทช. สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท

ครั้งที่ชาระ

อัตราการชาระ
ราคาประมูล
ขั้นต่า

อัตราการชาระ
ส่วนเกินจาก
ราคาประมูล
ขั้นต่า

รวมการชาระ
ของทั้ง
2 ช่องรายการ

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
งวดที่ 5
งวดที่ 6
รวมทั้งสิ้น

50%
30%
10%
10%
100%

10%
10%
20%
20%
20%
20%
100%

1,060
730
635
635
470
470
4,000

การชาระเงิน
ช่อง HD รายการทัว่ ไป
ราคา
ราคา
ที่ชนะ ประมูล
ประมูล ขั้นต่า
938
636
517
517
366
366
3,340

755
453
151
151
1,510

ส่วนเกิน
จากราคา
ประมูล
ขั้นต่า
183
183
366
366
366
366
1,830

การชาระเงิน
ช่อง SD รายการเด็กและ
ครอบครัว
ราคา
ราคา
ที่ชนะ ประมูล
ประมูล ขั้นต่า
122
94
118
118
104
104
660

70
42
14
14
140

ส่วนเกิน
จากราคา
ประมูล
ขั้นต่า
52
52
104
104
104
104
520

ทั้งนี้ กรณี ที่ผูช้ นะการประมูลหรื อผูร้ ั บใบอนุ ญาตไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเป็ นจานวนเงินเท่ากับผลคูณของจานวน
เงิ นค่าธรรมเนี ยมที่ คา้ งชาระกับอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 7.5 ต่อปี คูณกับสัดส่ วนของจานวนวันที่คา้ งชาระต่อ
หน้า 10 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

จานวนวันในหนึ่งปี (360 วัน) หากพ้นกาหนดชาระเงินตามเวลาที่ระบุจะถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตกระทาผิดเงื่อนไข
ของประกาศนี้ และคณะกรรมการอาจพิจารณาพักหรื อเพิกถอนใบอนุญาตได้
(2) การลงทุนในสิ นทรัพย์ใหม่และปรับปรุ งสิ นทรัพย์เดิม
บริ ษทั มีแผนในการลงทุนในสิ นทรัพย์ใหม่และการลงทุนเพื่อพัฒนาสิ นทรัพย์เดิ มที่ใช้ประกอบกิ จการ
ให้ทัน สมัย และสามารถให้บ ริ ก ารโทรทัศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อลได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2556 ได้มีมติเห็ นชอบกับแผนการลงทุน
ดังกล่าวในมูลค่าทั้งสิ้น 950 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการลงทุน 4 ปี อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ในแต่ละปี อาจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตได้ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการลงทุน
จานวน 336 ล้านบาท 177 ล้านบาท 332 ล้านบาท และ 105 ล้านบาท ในปี 2557 2558 2559 และ 2560
ตามลาดับ
ดังนั้น มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทนเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งใบอนุญาตช่ องรายการในครั้ งนี้จึงมีมูลค่ ารวมทั้งสิ้น 4,950
ล้ านบาท
2.4. ประเภทและขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เนื่ องจากในการประกอบกิ จการตามใบอนุญาตทีวีระบบดิ จิตอลประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ (1) มูลค่าที่ บริ ษทั
ชนะการประมูลช่อง HD รายการทัว่ ไป จานวน 3,340 ล้านบาท (2) มูลค่าที่บริ ษทั ชนะการประมูลช่อง SD รายการเด็ก
และครอบครั ว จ านวน 660 ล้านบาท และ (3) มู ล ค่ า การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ใ หม่ แ ละปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์เ ดิ ม
เพื่อให้บริ การตามใบอนุ ญาต จานวน 950 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นมูลค่าสิ่ งตอบแทนทั้งสิ้ นจานวน 4,950 ล้านบาท
(ตามที่ ได้กล่าวในรายละเอียดมาแล้วในข้อ 2.3) ส่ งผลให้การเข้าทารายการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตช่องรายการจานวน
2 ช่องรายการและการลงทุนในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีขนาดของรายการตามประกาศการได้มาและจาหน่ายไป
ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 44.16 ของสิ นทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน
25563 ซึ่งจานวนเท่ากับ 11,208.38 ล้านบาท
รายละเอียดของการคานวณขนาดของรายการสามารถแสดงได้ดงั นี้
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เนื่องจากคณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดให้วนั ที่ 26 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั เข้าร่ วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการเป็ นวันทารายการ
จึงเปรี ยบเทียบกับงบการเงินล่าสุ ดของบริ ษทั ที่ ออกก่อนวันที่ ดงั กล่าว หรื องบการเงินสาหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
อย่างไรก็ตามหากเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของสิ นทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับงวด 12 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งมีจานวนเท่ากับ 11,168.04 ล้านบาท การเข้าทารายการ
ดังกล่าวจะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 44.32 ของสิ นทรัพย์รวม
หน้า 11 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

รายการ
มูลค่าชนะประมูลช่อง HD รายการทัว่ ไป
มูลค่าชนะประมูลช่อง SD รายการเด็กและครอบครัว
มูลค่าเงินลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล
รวมมูลค่ าสิ่งตอบแทนเฉพาะรายการโทรทัศน์ ดจิ ติ อล
สินทรัพย์ รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ขนาดของรายการตามประกาศการได้ มาและจาหน่ ายไป

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ า
3,340.00
660.00
950.00
4,950.00
11,208.38
44.16%

อย่างไรก็ต าม ตามประกาศการได้ม าและจาหน่ ายไปกาหนดให้บ ริ ษ ัทต้องรวมรายการได้ม าซึ่ งสิ นทรั พ ย์
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดื อนย้อนหลังนับแต่วนั ที่ทารายการ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดื อนย้อนหลังดังกล่าวบริ ษทั
มีรายการการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์เพียง 1 รายการ โดยในวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 12/2556 ได้มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในโครงข่ายการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข้อง (“ใบอนุญาตโครงข่ายและสิ่ งอานวยความสะดวก”)4 เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้น 1,606 ล้านบาท5 ดังนั้น เมื่อรวม
มูลค่าของรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนย้อนหลังดังกล่าวจะส่งผลให้ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 58.496 ของ
สิ นทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายละเอียดของการคานวณขนาดของรายการสามารถแสดงได้ดงั นี้
รายการ
มูลค่าชนะประมูลช่อง HD รายการทัว่ ไป
มูลค่าชนะประมูลช่อง SD รายการเด็กและครอบครัว
มูลค่าเงินลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล
รวมมูลค่ าสิ่งตอบแทนเฉพาะรายการโทรทัศน์ ดจิ ติ อล
รายการ 6 เดือนย้อนหลังที่เกิดจากการลงทุนในโครงข่ายและสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล
รวมมูลค่ าสิ่งตอบแทนสาหรับคานวณขนาดรายการตามประกาศการ
ได้ มาและจาหน่ ายไป
สินทรัพย์ รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
2556
ขนาดของรายการตามประกาศการได้ มาและจาหน่ ายไป
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หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ า
3,340.00
660.00
950.00
4,950.00
1,606.00
6,556.00
11,208.38
58.49%

ดูเชิงอรรถ 1 ในหน้า 6
ดูเชิงอรรถ 2 ในหน้า 6
6
หากเปรี ยบเที ยบกับมู ลค่ าของสิ นทรั พย์รวมตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ส าหรั บงวด 12 เดื อน สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งมีจานวนเท่ากับ 11,168.04 ล้านบาท การเข้าทารายการ
ดังกล่าวจะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 58.70 ของสิ นทรัพย์รวม
5

หน้า 12 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรื อจาหน่ายไป หรื อ
เป็ นรายการที่ มีขนาดตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแต่ต่ากว่าร้อยละ 100 ซึ่ งบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทา
รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษทั ต้องขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนเข้าทารายการ
ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยไม่นับส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ย และบริ ษทั ต้องจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมความเห็ นของ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตช่องรายการดังกล่าวเป็ นการได้มาโดยการประมูล หากมีการ
เปิ ดเผยวงเงิ นที่ ใช้ในการประมูลให้ทราบล่วงหน้า จะส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ได้ ประกอบกับในขณะที่ บริ ษทั ตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมประมูลก็ยงั ไม่มีความแน่นอนว่าบริ ษทั จะเป็ นผูช้ นะการประมูลหรื อไม่ และหากเป็ นผูช้ นะจะมีมูลค่ารวมของ
สิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั จะต้องชาระให้กบั กสทช. เป็ นมูลค่าเท่าใด และเมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งจาก กสทช. ว่าเป็ นผูช้ นะการ
ประมูลเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 บริ ษทั มีเวลาเพียง 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว (ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2557) เพื่อชาระค่าธรรมเนียมงวดแรกให้กบั กสทช. ซึ่งบริ ษทั ก็ยงั ไม่สามารถเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ทนั ก่อนการชาระ
ค่าธรรมเนี ยมงวดแรกดังกล่าว เพื่อให้สามารถเข้าทารายการได้ทนั ตามกาหนดเวลาของ กสทช. บริ ษทั จึ งดาเนิ นการ
ต่างๆ เพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมายอันจะได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตข้างต้น ก่อนที่ จะได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ให้เข้าทารายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะนาเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 ที่ จะจัดให้มีข้ ึ น
ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พิจารณาให้สัตยาบัน รับรองการเข้าทารายการดังกล่าวต่อไป
ทั้ง นี้ การด าเนิ นการเพื่ อขอสัต ยาบัน ดัง กล่ าวจะด าเนิ น การตามข้อก าหนดในประกาศการได้ม าและจาหน่ ายไป
ทุกประการ ซึ่ งรวมถึงการจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพื่อให้ความเห็ นต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เกี่ ยวกับการทา
รายการในครั้งนี้ดว้ ย
2.5. รายละเอียดของการทารายการ
2.5.1. รายละเอียดของการทารายการ
(ก) ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอใบอนุญาตช่ องรายการ
การดาเนินการของบริ ษทั ตั้งแต่เริ่ มประมูลจนกระทัง่ ได้รับใบอนุญาตมีข้ นั ตอนต่างๆโดยสังเขปดังนี้
การดาเนินการ
1. กสทช. ประกาศเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่
2. กสทช. ออกหนังสื อเชิญชวนประมูลคลื่นความถี่
3. อสมท ซื้อซองประกวดราคา

ระยะเวลา
14 สิ งหาคม 2556
27 สิ งหาคม 2556
11 กันยายน 2556

4. อสมท ยืน่ แบบคาขอใบอนุญาตเพื่อเข้าร่ วมประมูล

28 ตุลาคม 2556

5. กสทช. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าประมูล

12 ธันวาคม.2556

หน้า 13 จากทั้งหมด 43 หน้า

หมายเหตุ

ชาระค่าพิจารณาคาขอใบอนุญาตสาหรับการ
ประมูล 3 ช่องรายการ รวมทั้งสิ้ นจานวน 3
ล้านบาท
วางหลักประกันการประมูลเป็ นเช็คมูลค่ารวม
203 ล้านบาท (สาหรับช่อง HD จานวน 151
ล้านบาท ช่อง SD รายการเด็กและครอบครัว
จานวน 14 ล้านบาท และช่อง SD รายการ
ทัว่ ไปจานวน 38 ล้านบาท)
อสมท เป็ นผูม้ ีสิทธิ ในการประมูลทั้ง 3 ช่อง
รายการตามที่ยนื่ คาขอใบอนุญาตเพื่อเข้าร่ วม
ประมูล

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
การดาเนินการ
6. การประมูลคลื่นความถี่

ระยะเวลา
26-27 ธันวาคม.2556

7. ประกาศรับรองผลการประมูล
8. ชาระราคาประมูลงวดแรก

12 มกราคม 2557
ภายใน 30 วัน
นับจากข้อ 7
(10 กุมภาพันธ์ 2557)

9. ดาเนินการขอใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์กบั ผูร้ ับใบอนุญาต
ให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ภายใน 30 วัน
นับจากข้อ 7
(10 กุมภาพันธ์ 2557)

10. ดาเนินการยืน่ คาขออนุญาตการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ต่อ กสทช.

ภายใน 45 วัน
นับจากข้อ 7
(25 กุมภาพันธ์ 2557)
ภายใน 15 วันทาการ
นับจากข้อ 10

11. พนักงานเจ้าหน้าที่ของ กสทช. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลในคาขออนุญาต

12. พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองเพื่อจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ และจัดทาร่ างใบอนุญาตพร้ อมเงื่อนไขให้ กสทช.
พิจารณา
13. พนักงานเจ้าหน้าที่นาเสนอผลการพิจารณากลัน่ กรองให้
กสทช. พิจารณา

ภายใน 60 วันทาการ
นับจากข้อ 11

14. กสทช. พิจารณาคาขอ

ภายใน 30 วันทาการ
นับจากข้อ 13

15. กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ภายหลังจากที่ กสทช.
ได้พิจารณาคาขอเสร็ จ
สิ้นลงแล้ว

หมายเหตุ
ประมูลใบอนุญาตช่องรายการ 3 ช่อง แต่ชนะ
การประมูล 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง HD มูลค่า
3,340 ล้านบาท และ ช่อง SD รายการเด็กและ
ครอบครัว มูลค่า 660 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
4,000 ล้านบาท
ชาระราคาค่าประมูลงวดแรกจานวน 1,060
ล้านบาท พร้อมวางหนังสื อค้ าประกันใน
มูลค่าประมูลส่ วนที่เหลือมูลค่า 2,940 ล้าน
บาท
ในเบื้องต้น เนื่ องจาก อสมท เป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลอยูแ่ ล้วจึงจะใช้โครงข่ายของ
ตนเองในการออกอากาศ
อสมท ได้ดาเนินการยืน่ เอกสารดังกล่าวต่อ
กสทช. ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
อาจขยายได้อีกไม่เกิน 7 วันทาการ ในกรณี ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเอกสารยังไม่
ครบถ้วนจะแจ้งให้ผยู ้ นื่ คาขอจัดส่ งเอกสาร
ภายใน 15 วันทาการ และจะยังไม่พิจารณาใน
ขั้นต่อไป
อาจขยายเวลาได้ไม่เกิน 15 วันและไม่เกิน 2
ครั้ง

ภายใน 15 วัน
นับจากข้อ 12

หน้า 14 จากทั้งหมด 43 หน้า

กรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้
ผูข้ อรับใบอนุญาตแก้ไขข้อเสนอเพิ่มเติม
ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตยืน่ ข้อเสนอที่แก้ไข
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก
สานักงาน กสทช. หรื อตามที่คณะกรรมการ
กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
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ทั้ง นี้ บริ ษทั ได้ด าเนิ น การตามขั้น ตอนดัง กล่ าวข้า งต้นถึ ง ขั้น ตอนที่ 10 แล้ว ในระหว่า งนี้ บริ ษ ัท ต้อ งรอ
ผลการพิจารณาคาขอจาก กสทช. ในขั้นตอนที่ 11 – 15 ซึ่ งมีระยะเวลาการพิจารณาคาขอตามประกาศของ กสทช.
ประมาณ 4 – 6 เดือน จึงจะสามารถประกาศให้บริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตและสามารถให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ได้
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น กสทช. มีแผนที่จะให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตช่องรายการสามารถเริ่ มออกอากาศในระบบ
ดิ จิตอลได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 จึ งเป็ นที่ คาดหมายกันว่า กสทช. อาจเร่ งกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุ มตั ิ
คาขออนุญาตให้กบั ผูย้ ื่นคาขอภายในเดื อนมีนาคม 2557 อย่างไรก็ตาม กระบวนการพิจารณาคาขออนุ ญาตดังกล่าว
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของ กสทช. เป็ นสาคัญ
(ข) ขอบเขต เงื่อนไข และหน้ าที่ของบริ ษทั ภายหลังจากได้ รับใบอนุญาต
ขอบเขต เงื่อนไข และหน้าที่ของบริ ษทั ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตที่สาคัญ สามารถสรุ ปได้
โดยสังเขปดังนี้
การประกอบกิจการด้วยตนเอง
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องประกอบกิ จการด้วยตนเอง จะมอบการบริ หารจัดการทั้งหมดหรื อบางส่ วน
หรื อยินยอมให้บุคคลอื่นเป็ นผูม้ ีอานาจประกอบกิจการแทนไม่ได้ หรื อจะโอนสิ ทธิ ในใบอนุญาตไม่วา่
ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนให้บุคคลอื่นอันจะกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้
แต่อาจแบ่งเวลาให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดาเนินรายการบางช่วงเวลาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
การเริ่ มประกอบกิจการ
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องเริ่ มดาเนินการเพื่อให้บริ การกระจายเสี ยง หรื อโทรทัศน์ตามแผนการให้บริ การ
หรื อแผนการลงทุนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
การเลิกประกอบกิจการ
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องให้บริ การตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ อนุญาตและหากประสงค์จะเลิกการ
ให้บริ การก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องแจ้งเหตุแห่ งการยกเลิกการให้บริ การพร้อมกาหนดมาตรการ
เยียวยาผูใ้ ช้บริ การ ให้คณะกรรมการเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ
การพักหรื อหยุดการให้บริ การ
ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตจะพัก หรื อ หยุด การให้ บ ริ ก ารไม่ ว่า ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นไม่ ไ ด้ เว้น แต่ จ ะ
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การห้ามออกอากาศรายการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในผังรายการ
ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตจะออกอากาศรายการที่ มิ ไ ด้ก าหนดไว้ในผัง รายการมิ ไ ด้ เว้นแต่ จ ะได้แ จ้ง
การเปลี่ยนแปลงผังรายการพร้อมด้วยเหตุผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน หรื อ
เป็ นกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น เหตุสุดวิสัย ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาจออกอากาศ
แตกต่างจากผังรายการตามที่ ได้รับความเห็ นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ หรื อเป็ นการดาเนิ นการ
ตามคาสัง่ ของทางราชการโดยแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่สามารถกระทาได้
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การกากับดูแลเนื้อหารายการ
(1) ผูร้ ับใบอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา กากับดูแล รายการ เนื้อหา
รายการใด ๆ รวมถึงการประกาศหรื อการโฆษณาที่ให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริ ยธรรมของสื่ อ
(2) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ ง หรื อระงับรายการที่มีเนื้ อหาสาระที่ก่อให้เกิด
การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อ
ที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรื อมีการกระทาซึ่ งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรื อมีผลกระทบต่อการให้เกิ ดความเสื่ อม
ทรามทางจิตใจหรื อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องมีหรื อได้รับสิ ทธิในการเผยแพร่ ทาซ้ า ดัดแปลง แก้ไข หรื อสิ ทธิ ทางทรัพย์สิน
ทางปั ญญาอื่นใดที่ จาเป็ นก่อนการนารายการมาให้บริ การหรื อแพร่ ภาพกระจายเสี ยง ทาซ้ า แก้ไข
ดัดแปลงหรื อก่อนการกระทาการอื่นใด และต้องได้รับสิ ทธิ ทางทรัพย์สินทางปั ญญาที่จาเป็ นในงานที่
เป็ นงานประกอบอื่นที่ติดมากับรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีสิทธิ เรี ยกให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ส่งเอกสาร หรื อหลักฐานการได้รับสิ ทธิดงั กล่าว
การหารายได้
ผูร้ ั บใบอนุ ญาตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงหรื อกิ จการโทรทัศน์ ประเภทกิ จการทางธุ รกิ จ
ให้ดาเนิ นการหารายได้โดยการโฆษณา การบริ การธุรกิ จ การจัดเก็บค่าสมาชิกหรื อโดยวิธีอื่นใดก็ได้
โดยกิ จการที่ ใช้คลื่ นความถี่ ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริ การธุ รกิ จได้ไม่เกิ นชั่วโมงละ
สิ บสองนาที ครึ่ ง โดยเมื่ อรวมเวลาโฆษณาและการบริ การธุ รกิ จตลอดทั้งวัน เฉลี่ ยแล้วต้องไม่เกิ น
ชัว่ โมงละสิ บนาที
อัตราค่าสมาชิก
ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องกาหนดอัตราค่าบอกรั บสมาชิ ก ที่ สมเหตุสมผล และไม่เป็ นการค้ากาไร
เกิ นควร และต้องปฏิบตั ิตามหลัก เกณฑ์การเรี ยกเก็บค่าบริ การตามที่คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบ
โดยให้คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคและการแข่งขันเสรี อย่างเป็ นธรรม
ค่าธรรมเนียม
ผู ้รั บ ใบอนุ ญ าตต้อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี ในอัต ราร้ อ ยละ 2 ของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่าย หากไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูร้ ับใบอนุญาตจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนี ยมเพิ่มตามอัตราที่ คณะกรรมการกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตสละสิ ทธิ
ในการขอรับใบอนุญาต
การนาส่งเงินรายปี
ผูร้ ับใบอนุญาตให้บริ การทางธุรกิจ ต้องนาส่ งเงินรายปี เข้ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับการให้บริ การ
ที่ได้รับใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ หรื อตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการ กสทช. กาหนด

หน้า 16 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

การควบรวมกิจการ
ผูร้ ับใบอนุญาตจะควบรวมกิจการหรื อเข้าร่ วมกันเป็ นบริ ษทั คู่คา้ กับผูร้ ับใบอนุญาตรายอื่น หรื อ
มีการทาสัญญาใดที่ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตอีกฝ่ ายมีอานาจควบคุมกากับดูแล หรื อสัง่ การหรื อกระทาการแทน
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายที่เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต หรื อล่วงรู ้ขอ้ มูลทางการค้าของผูร้ ับใบอนุญาตอีกฝ่ ายอันมีลกั ษณะ
ที่ เ ป็ นหรื อ อาจเป็ นการกี ด ขวางการแข่ ง ขัน อย่า งเป็ นธรรมในตลาดจะต้อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการก่อน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า
ผูร้ ับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า และจะต้องไม่กระทาการ
ใดที่คณะกรรมการเห็นว่ามีวตั ถุประสงค์หรื อมีผลกระทบ หรื ออาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรมอย่างมีนยั สาคัญสาหรับการให้บริ การกิจการกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตต้อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ว่า ด้ว ยการคุ ้ม ครองผู ้ใ ช้บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ
โทรทัศน์ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
บริ การสาหรับคนพิการและคนด้อยโอกาส
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริ การสาหรับคนพิการ และคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริ การได้
อย่างเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
2.5.2. แหล่งเงินทุนในการทารายการ
ในการชาระราคาตามมูลค่าใบอนุญาตช่องรายการจานวน 2 ช่องรายการมูลค่าทั้งสิ้ น 4,000 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกทั้งยังต้องมีการลงทุนซื้ อสิ นทรัพย์ใหม่และพัฒนาสิ นทรัพย์เดิ มตามแผนการลงทุน
4 ปี เป็ นจานวน 950 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเงินลงทุนในโครงการนี้ท้ งั สิ้นจานวน 4,950 ล้านบาท
(ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) บริ ษัท มี น โยบายที่ จ ะใช้ แ หล่ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในของบริ ษัท เอง ทั้ง นี้
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินสดเป็ นจานวน
2,650 ล้านบาท และมีเงิ นลงทุนระยะสั้นจานวน 1,686 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง
รวมกันทั้งสิ้นเป็ นจานวน 4,336 ล้านบาท ประกอบกับบริ ษทั มีผลประกอบการตามงบการเงินรวมเป็ นกาไรสุทธิ
และมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในระดับเกินกว่าปี ละ 1,000 ล้านบาทมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มี
อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมเท่ากับ 0.40 เท่า ซึ่ งนับว่าค่อนข้างต่ า ดังนั้น ในกรณี ที่จาเป็ น
บริ ษทั ยังมีความสามารถในการกูย้ มื เงินเพื่อนามาเพื่อใช้ในการชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตและเพื่อใช้ในการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้
ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าวของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
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ปี ทีต่ ้ องชาระ
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1/

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
1/
1,060
730
635
635
470
470
4,000

การลงทุนในสินทรัพย์
336
177
332
105
950

หน่วย : ล้านบาท
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
1/
1,396
907
967
740
470
470
4,950

บริ ษทั ได้ชาระค่าธรรมเนี ยมงวดแรกจานวน 1,060 ล้านบาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้น ในปี 2557 จึงเหลือ
ภาระในการลงทุนในสิ นทรัพย์จานวนทั้งสิ้ น 336 ล้านบาทเท่านั้น
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ
3.1. วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นของการทารายการ
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) (“แผนแม่บท”) กาหนดให้
ต้องมี การเปลี่ ยนผ่านการรั บ ส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศ น์ในระบบแอนะล็อ กไปสู่ ก ารรั บส่ งสัญญาณวิทยุโ ทรทัศ น์
ในระบบดิจิตอล และตามแผนการเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็ นระบบดิจิตอล ยังกาหนดนโยบายการ
เปลี่ยนระบบการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็ นระบบดิ จิตอลภายใน 1 ปี และสามารถเริ่ มการรับส่ งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ภายใต้ระบบดิจิตอลได้ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่แผนแม่บทกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ใช้บงั คับ
และยังกาหนดแผนที่จะเริ่ มพิจารณายกเลิกการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปี 2558 โดยเป็ นที่
คาดหมายกันว่าการยกเลิกการออกอากาศในระบบแอนะล็อกดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นภายใน 5 ปี จากนี้ ไป หรื อภายในปี
2561 ดัง นั้น หากบริ ษ ัท ไม่ เ ข้า ร่ ว มประมู ล ใบอนุ ญ าตช่ อ งรายการที่ จ ะออกอากาศโดยระบบดิ จิ ต อลในครั้ งนี้
บริ ษทั จะมีระยะเวลาการดาเนินการธุรกิจโทรทัศน์ในปั จจุบนั ที่ออกอากาศในระบบแอนะล็อกต่อไปกระทัง่ ถึงปี 2561
เท่านั้น ทั้งนี้ รายได้ของบริ ษทั จากการดาเนิ นงานของธุ รกิ จโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกมีสัดส่ วนเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของ
รายได้รวมของบริ ษ ัท การไม่ เ ข้า ร่ วมประมู ลใบอนุ ญ าตช่ อ งรายการในครั้ งนี้ อาจส่ ง ผลต่ อความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตของบริ ษทั ได้
3.2. ข้ อดีของการทารายการ
3.2.1. บริ ษทั สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ปั จจุ บัน รายได้จากธุ ร กิ จโทรทัศน์ ตามงบการเงิ น รวมของบริ ษทั ประกอบด้ว ย 3 ประเภท ได้แ ก่
(1) รายได้จากการออกอากาศช่อง 9 ในระบบแอนะล็อก (2) รายได้จากการออกอากาศช่องดาวเทียมจานวน
2 ช่อง คือ MCOT 1 และ MCOT World และ (3) การรับรู ้ค่าโฆษณาจากการรับจ้างผลิตรายการและร่ วมผลิต
รายการจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยซึ่ งไม่เกี่ ยวกับการออกอากาศโดยตรง ทั้งนี้ รายละเอียดของรายได้
จากธุรกิจโทรทัศน์ของบริ ษทั สามารถแสดงได้ดงั นี้
ประเภทของรายได้ (หน่ วย : ล้านบาท)
(1) รายได้จากการออกอากาศช่อง 9 ในระบบแอนะล็อก
(2) รายได้จากการออกอากาศช่องดาวเทียม
(3) การรับรู ้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
รวมรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์
รายได้รวมของบริษทั
ร้ อยละของรายได้ จากธุรกิจโทรทัศน์
(1) รายได้จากการออกอากาศช่อง 9 ในระบบแอนะล็อก
(2) รายได้จากการออกอากาศช่องดาวเทียม
(3) การรับรู ้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
ร้ อยละของรายได้รวม
(1) รายได้จากการออกอากาศช่อง 9 ในระบบแอนะล็อก
(2) รายได้จากการออกอากาศช่องดาวเทียม
(3) การรับรู ้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
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2554

2555

2556

3,130
158
107
3,395
5,313

3,426
341
93
3,860
5,947

3,431
338
53
3,822
5,985

92.19
4.65
3.15

88.76
8.83
2.41

89.77
8.84
1.39

58.91
2.97
2.01

57.61
5.73
1.56

57.33
5.65
0.89
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ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่เข้าประมูลใบอนุ ญาตช่องรายการในครั้ งนี้ และกสทช. ดาเนิ นการตามแผนที่ จะ
ยกเลิกการออกอากาศออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายใน 5 ปี จากนี้ ไป หรื อภายในปี 2561 ดังนั้น หากบริ ษทั
ไม่เข้าร่ วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการที่ จะออกอากาศโดยระบบดิจิตอลในครั้งนี้ บริ ษทั จะมีระยะเวลาการ
ดาเนิ นการธุรกิจโทรทัศน์ในปั จจุบนั ที่ออกอากาศในระบบแอนะล็อกต่อไปกระทัง่ ถึงปี 2561 เท่านั้น การไม่
ร่ วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการในครั้งนี้จะส่งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้จากการออกอากาศช่อง 9 ในระบบ
แอนะล็อกในปั จจุบนั ไปทั้งหมดตั้งแต่ปี 2562 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ รายได้จากการออกอากาศช่อง 9 ในระบบแอนะล็อกถือเป็ นรายได้ที่สาคัญของบริ ษทั โดยในปี
2554 – 25556 มีมูลค่ารวมระหว่าง 3,100 – 3,400 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 90 – 92 ของรายได้จากธุรกิจ
โทรทัศน์ของบริ ษทั หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57 – 59 ของรายได้รวมของบริ ษทั การเข้าประมูล การสู ญเสี ยแหล่ง
รายได้ดงั กล่าวไปอาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั ได้ อีกทั้ง
การเข้าประมูลใบอนุญาตช่องรายการในครั้งนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั สามารถหารายได้จากธุรกิจโทรทัศน์
ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอีก 15 ปี จนกระทัง่ ใบอนุญาตช่องรายการจะสิ้นอายุ
3.2.2. รักษาความเป็ นผูน้ าส่วนแบ่งการตลาดและศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั
ในปั จจุ บันการแข่งขันในธุ รกิ จฟรี ทีวีอยู่ในวงจากัดโดยมี ผูเ้ ล่นหลักเพียง 5 ราย ได้แก่ (1) ช่อง 7
ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเม็ดเงินค่าโฆษณา (“ส่วนแบ่งทางการตลาด”) ประมาณร้อยละ 32 (2) ช่อง 3 ซึ่ งมี
ส่ วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 (3) ช่อง 9 ซึ่ งเป็ นของบริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อย
ละ 18 (4) ช่อง 5 ซึ่ งมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 17 และ (5) NBT ซึ่ งมีส่วนแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 3 ทั้งนี้ สานักการตลาดของบริ ษทั คาดการณ์ว่าส่ วนแบ่งการตลาดของผูใ้ ห้บริ การฟรี ทีวีเดิ ม
จะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 52 เนื่องจากการประมูลใบอนุญาตช่องรายการในครั้งนี้ จะเพิ่มจานวนช่องฟรี ทีวี
จากเดิ มที่ ผูป้ ระกอบการหลัก 5 ราย กลายเป็ นมีผูป้ ระกอบการทั้งหมด 24 ราย ส่ งผลให้เม็ดเงิ นโฆษณา
มีการกระจายตัวไปสู่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่มากขึ้น
ในเบื้องต้นบริ ษทั คาดว่าภายหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงการออกอากาศจากระบบแอนะล็อกมาเป็ นการ
ออกอากาศในระบบดิ จิตอลเสร็ จสิ้ นลง ช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดสู งจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดสู งที่ สุด
ประมาณร้อยละ 64 ของเม็ดเงินค่าโฆษณารวม โดยช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 จะยังคงเป็ นผูป้ ระกอบการหลักของ
ช่องรายการประเภทนี้ เนื่ องจาก ทั้ง 3 รายดังกล่าวมีนโยบายที่ จะโอนย้ายช่องรายการของตนที่ออกอากาศใน
ระบบแอนะล็อกยูแ่ ล้วในปั จจุบนั ไปออกอากาศในระบบดิจิตอลความคมชัดสู ง โดยช่อง 3 และช่อง 7 จะมีส่วน
แบ่งรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาในช่องความละเอียดสูงมากที่สุดโดยแต่ละรายมีส่วนแบ่งระหว่างร้อยละ 33 – 34
ของเม็ดเงินค่าโฆษณาในช่องความคมชัดสู ง (หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21 – 22 ของเม็ดเงินค่าโฆษณารวมต่อราย)
และช่อง 9 ของบริ ษทั จะมีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับ 3 คือมีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 14 ของเม็ดเงินค่า
โฆษณาในช่องความคมชัดสูง (หรื อ ประมาณร้อยละ 9 ของเม็ดเงินค่าโฆษณารวม)
สาหรั บช่ องรายการเด็กและครอบครั วที่ มีผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจานวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริ ษทั บี อีซี
มัลติมีเดีย จากัด (ช่อง 3) (2) บริ ษทั ไทยทีวี จากัด (ทีวีพูล) และ (3) บริ ษทั โดยบริ ษทั คาดการณ์วา่ ช่องรายการ
เด็กและครอบครัวจะมีส่วนแบ่งร้อยละ 5 ของเม็ดเงินค่าโฆษณารวม ทั้งนี้ โดยอาศัยศักยภาพเดิมของบริ ษทั ซึ่ ง
เป็ นผูน้ าในด้านรายการเด็กและครอบครั วซึ่ งในปั จจุบันมี ส่วนแบ่ งการตลาดสู งถึ งร้ อยละ 54 ของเม็ดเงิ น
ค่าโฆษณาในหมวดรายการเด็กและครอบครัว ดังนั้น บริ ษทั จึงคาดว่าจะสามารถครองส่ วนแบ่งการตลาดได้
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ประมาณร้อยละ 50 ของเม็ดเงิ นค่าโฆษณาในหมวดรายการเด็กและครอบครั ว (ประมาณร้ อยละ 2.5 ของ
เม็ด เงิ น ค่ า โฆษณารวม) ภายหลัง จากที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการออกอากาศจากระบบแอนะล็อ กมาเป็ นการ
ออกอากาศในระบบดิจิตอลเสร็ จสิ้นลง
ดังนั้น ในภาพรวมบริ ษทั คาดว่าจะมี ส่ว นแบ่ งการตลาดรวมประมาณร้ อยละ 11.5 ภายหลัง จากที่
การเปลี่ยนแปลงการออกอากาศจากระบบแอนะล็อกมาเป็ นการออกอากาศในระบบดิจิตอลเสร็ จสิ้ นลงซึ่ งเกิ ด
จาก (1) ช่อง 9 เดิมที่เปลี่ยนไปออกกาศในระบบดิจิตอล ร้อยละ 9 ของเม็ดเงินค่าโฆษณารวม และ (2) ช่อง
รายการเด็กและครอบครัว ร้อยละ 2.5 ของเม็ดเงินค่าโฆษณารวม ส่ งผลให้บริ ษทั ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็ น
อันดับที่ 3 ซึ่งเป็ นอันดับเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศเป็ นระบบดิจิตอล โดยเป็ นรองจาก ช่อง 3 และ
ช่อง 7 ซึ่ งคาดว่าจะมีส่วนแบ่ งการตลาดประมาณร้อยละ 28 และ ร้ อยละ 21 ของเม็ดเงิ นค่าโฆษณารวม
ตามลาดับ
3.3. ข้ อด้ อยของการทารายการ
3.3.1. ใช้เงินลงทุนสูง
จากการประมูลใบอนุ ญาตช่องรายการสาหรับช่อง HD รายการทัว่ ไป และช่อง SD รายการเด็กและ
ครอบครัว บริ ษทั ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตสาหรับทั้ง 2 ช่องรายการเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 4,000 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกทั้งยังต้องมีการลงทุนซื้ อสิ นทรัพย์ใหม่และพัฒนาสิ นทรัพย์เดิ มตามแผนการลงทุน
4 ปี เป็ นจานวน 950 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเงินลงทุนในโครงการนี้ท้ งั สิ้นจานวน 4,950 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งถือว่าเป็ นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของบริ ษทั เท่าที่เคยมีมา ทั้งนี้ ที่ผา่ นมาการลงทุน
ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จะเป็ นการลงทุนเพื่อพัฒนาหรื อซื้ อทดแทนสิ นทรัพย์ดาเนิ นการเดิ มจึงเป็ นการลงทุนที่ มี
มูลค่าไม่สูงมากนัก โดยทัว่ ไปจะไม่เกินปี ละ 500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับงวด 12 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 แล้ว พบว่าบริ ษทั มีเงินสดเป็ นจานวน 2,650 ล้านบาท และมีเงินลงทุนระยะสั้นจานวน 1,686 ล้านบาท
ดัง นั้น บริ ษ ัท มี สิน ทรั พ ย์ที่ มี ส ภาพคล่ อ งสู ง รวมกัน ทั้ง สิ้ น เป็ นจานวน 4,336 ล้า นบาท ประกอบกับ บริ ษ ัท
มีผลประกอบการตามงบการเงิ นรวมเป็ นกาไรสุ ทธิ และมีกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานในระดับเกิ นกว่า
1,000 ล้านบาทจากมาโดยตลอด อี ก ทั้ง การชาระค่าธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตช่ อ งรายการ และเงิ นลงทุ นใน
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นยังมีการแบ่งงวดชาระออกเป็ น 6 งวด และ 4 งวด ตามลาดับ ที่ปรึ กษาทางการเงินจึงมี
ความเห็นว่าบริ ษทั น่าจะมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในเพียงพอที่จะเข้าทารายการดังกล่าว
นอกจากนี้ ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั สาหรับงวด 12 เดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษทั มี อตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นค่อนข้างต่ าเท่ากับ 0.40 เท่ า ดังนั้น ในกรณี ที่จาเป็ นต้องมี
การระดมทุ นเพื่อนามาชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตและ/หรื อการลงทุ นในสิ นทรั พย์ดังกล่าวบริ ษทั ยังคง
สามารถกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจาก บริ ษทั ก็ยงั คงมีศกั ยภาพในการกูย้ มื เงินค่อนข้างสูง
3.3.2. อัตราส่วนหนี้ต่อทุนของบริ ษทั สูงขึ้น
ตามมาตรฐานทางบัญชีการลงทุนในใบอนุญาตช่องรายการจานวน 2 ช่องรายการดังกล่าว บริ ษทั ต้อง
บันทึกมูลค่าของใบอนุญาตจานวน 4,000 ล้านบาทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทั้งจานวน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้ชาระค่าธรรมเนี ยมงวดแรกจานวน 1,060 ล้านบาท ให้กบั กสทช. ไปแล้ว ส่ งผล
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ให้ในปั จจุบนั บริ ษทั มีค่าใบอนุญาตค้างจ่ายเหลืออยูเ่ ป็ นจานวน 2,940 ล้านบาทซึ่ งต้องบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายในส่วนของหนี้สิน
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้คานวณผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินดังกล่าวโดยอาศัยข้อมูลงบ
การเงินรวมของบริ ษทั สาหรับงวด 12 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วปรับปรุ งด้วยรายการการ
ลงทุนในใบอนุญาตช่องรายการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น พบว่า ภายหลังจากการปรับปรุ งการลงทุนใน
ใบอนุญาตช่องรายการดังกล่าวบริ ษทั จะมีอตั ราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเพิ่มขึ้นจาก 0.40 เท่า มา
เป็ น 0.77 เท่า รายละเอียดในการคานวณสามารถแสดงได้ดงั นี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์รวม - เดิม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ใบอนุญาตช่องรายการ
เงินสดลดลงจากการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดแรก
สินทรัพย์ รวม - หลังปรับปรุง
หนี้สินรวม - เดิม
ค่าใบอนุญาตค้างจ่าย
หนีส้ ินรวม - หลังปรับปรุง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีส้ ินรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่ า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
(หลังปรับปรุง
(ตรวจสอบแล้ ว)
การลงทุน)
11,168
11,168
4,000
(1,060)
11,168
14,108
3,208
3,208
2,940
3,208
6,148
7,960
7,960
0.40
0.77

แม้ว่า การลงทุนในใบอนุญาตช่องรายการในครั้งนี้ จะทาให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมสู งขึ้น แต่อตั ราส่ วนดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ทยอย
ชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตให้กับ กสทช. หนี้ สินค่าใบอนุ ญาตค้างจ่ายก็จะมี จานวนลดลงเป็ นลาดับ
ซึ่ งก็น่าจะส่ งผลให้อตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมลดลงเป็ นลาดับเช่นกัน ดังนั้น การเข้าลงทุน
ดังกล่าวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการกูย้ มื เงินของบริ ษทั มากนัก
3.3.3. บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเพิ่มสูงขึ้น
จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.3.2 การได้มาซึ่งใบอนุญาตช่องรายการในครั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกมูลค่า
ของใบอนุญาตช่องรายการจานวน 4,000 ล้านบาทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็ นค่า
ใบอนุ ญ าตช่ อ งรายการตัด จ่ า ยเข้า งบก าไรขาดทุ น ตลอดอายุใ บอนุ ญ าต 15 ปี หรื อ เฉลี่ ย ปี ละประมาณ
267 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการออกอากาศในระบบแอนะล็อกเดิ มของบริ ษทั ที่ ผ่านมาไม่เคยมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การมี ค่า ใช้จ่า ยตัดจ่ ายดัง กล่ าวเพิ่ มขึ้ นมาจะส่ งผลกระทบต่ อการรั บ รู ้ ก าไรของบริ ษทั ตามงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จในจานวนที่ลดลงปี ละประมาณ 214 ล้านบาท (เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายดังกล่าวสามารถนาไปหักภาษี
ได้ ที่อตั ราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะส่งผลให้บริ ษทั ประหยัดภาษีได้ปีละประมาณ 53
ล้านบาท – 267 ล้านบาทคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20)
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ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Non-cash Item) ถึงแม้การรับรู ้กาไรในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะลดลง แต่ก็มิได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั แต่ประการใด
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 – 2562 กระแสเงินสดของบริ ษทั ยังคงจะได้รับผลกระทบจากการที่บริ ษทั มี
หน้าที่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามงวดที่ กสทช. เป็ นผูก้ าหนด
3.3.4. บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้น
ตามใบอนุ ญาตช่องรายการกาหนดให้บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งนาส่ งค่าธรรมเนี ยมรายปี และนาส่ งเงินรายปี
เข้า กองทุ น วิจัย และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะรวมกันทั้งสิ้ นในอัตราร้อยละ 4 ของรายได้จากการดาเนิ นกิ จการตามใบอนุญาตดังกล่าวโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ในการออกอากาศในระบบแอนะล็อกเดิ มของบริ ษทั ที่ ผ่านมาไม่เคยมี ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
อีกทั้ง การคานวณจานวนเงินที่จะต้องนาส่งรายปี ดังกล่าวคานวณจากฐานสู งสุ ดคือรายได้จากการดาเนิ นกิจการ
ตามใบอนุญาต การรับรู ้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ทากาไร และกระแสเงินสดของบริ ษทั จากเดิมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้คานึ งถึง
ผลกระทบของการที่บริ ษทั จะต้องนาส่งเงินสมทบกองทุนดังกล่าวแล้ว และพบว่าแม้วา่ ความสามารถในการทา
กาไรของบริ ษ ัท จะลดลงจากปั จ จัย ดังกล่ า ว แต่บ ริ ษ ัท ยังคงจะได้รับ ประโยชน์ ส่ ว นเพิ่ม จากการลงทุ น ใน
ใบอนุญาตช่องรายการประมาณ 1,429 - 2,557 ล้านบาท
3.4. ความเสี่ยงของการทาโครงการ
3.4.1. ความเสี่ ยงจากจานวนผูร้ ับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ในระยะเริ่ มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปเป็ นระบบดิจิตอล
ผูร้ ับชมในปั จจุบนั บางส่ วนจะยังไม่สามารถรับชมช่องรายการที่ ออกอากาศในระบบดิจิตอลได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
ผูร้ ับชมดังกล่าวสามารถรับชมช่องรายการในระบบดิจิตอลได้ก็จะต้องซื้ อกล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box)
เพื่อที่จะแปลงสัญญาณดิจิตอล ให้เครื่ องรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิมสามารถรับชมได้ซ่ ึ งเป็ นต้นทุนส่ วนเพิ่มให้กบั
ผูร้ ับชม
ทั้งนี้ กสทช. ก็ตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าวและมีนโยบายที่จะแจกคูปองสนับสนุนค่าอุปกรณ์ให้แก่คนไทย
ทั้ง 22 ล้านครัวเรื อน เพื่อสนับสนุนให้ทุกครัวเรื อนสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจาก กสทช. จะต้องพิจารณากระบวนการดังกล่าวอย่างรอบคอบ กอปรกับขณะนี้ กสทช. ยังอยูใ่ นระหว่าง
พิจารณาความเรี ยบร้อยในการออกใบอนุญาตให้กบั ช่องรายการที่เพิ่งประมูลไปจานวน 24 ช่องรายการ ดังนั้น
ในปั จจุบนั หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแจกคูปองดังกล่าวจึงยังไม่เป็ นรู ปธรรม
ในปั จจุบนั กสทช. เชื่ อว่าการออกคูปองเงิ นสดเพื่อเป็ นส่ วนลดการซื้ อกล่องแปลงสัญญาณจะไม่ทัน
วันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่ ง กสทช. ต้องการให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตทุกรายเริ่ มออกอากาศช่องรายการในระบบ
ดิจิตอล โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ มแจกคูปองดังกล่าวได้ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 ซึ่ งความล่าช้า
ดังกล่าว อาจส่ งผลต่ออัตราการตอบรับเทคโนโลยีการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลใน
ช่วงแรก
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นอกจากนี้ นโยบายที่กาหนดให้ในช่วงแรกต้องมีการออกอากาศใน 2 ระบบควบคู่กนั ก็อาจส่ งผลให้ผู ้
รับชมยังไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อกล่องรับสัญญาณดังกล่าวได้ และท้ายที่สุด หากมูลค่าคูปอง
ส่ ว นลดดังกล่า วกับราคาของกล่อ งแปลงสัญญาณมี ค วามแตกต่ างกัน มากก็ อาจส่ ง ผลต่อ อัต ราการตอบรั บ
เทคโนโลยีการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เช่นกัน
3.4.2. ความเสี่ ยงที่ผลการดาเนินงานอาจไม่เป็ นไปตามแผน
เนื่ องจาก การประมูลใบอนุ ญ าตช่ อ งรายการของ กสทช. ในรอบนี้ จ ะส่ งผลให้เ กิ ดการเพิ่ม ขึ้ นของ
ผูป้ ระกอบการฟรี ทีวีจากเดิมที่มีผปู ้ ระกอบการหลักอยู่ 5 ราย จะเพิ่มขึ้นเป็ น 24 ราย ส่ งผลให้ตลาดที่เดิมอยูใ่ น
สภาพกึ่งผูกขาดจากผูป้ ระกอบการรายเดิมจะมีการแข่งขันอย่างเสรี มากยิ่งขึ้น รวมถึงผูช้ นะการประมูลทุกราย
ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กบั กสทช. ในมูลค่าที่ค่อนข้างสู ง การแข่งขันในการช่วงชิงเม็ดเงิ นค่าโฆษณาเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายสามารถทากาไรได้ก็จะสู งขึ้นตามไปด้วย การประมาณการผลประกอบการในสภาวะ
ตลาดที่จะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้จึงมีความเป็ นไปได้ที่จะมีความคลาดเคลื่อนได้ค่อนข้างมาก
ทั้งนี้ สมมติฐานที่ การประมาณการของบริ ษทั ได้ถูกพิจารณาโดยตั้งอยู่บนหลักของความระมัดระวัง
(Conservative Approach) โดยอาศัยประสบการณ์ ความชานาญ และความคุน้ เคยกับการบริ หารจัดการธุรกิ จ
โทรทัศน์ของบริ ษทั ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั มีสัดส่ วนทางการตลาดเป็ นอันดับที่ 3 (รองจากช่อง 7 และช่อง 3)
ประกอบกับบริ ษทั มีนโยบายที่จะย้ายช่อง 9 ที่ออกอากาศอยูใ่ นปั จจุบนั ไปเป็ นช่อง HD รายการทัว่ ไปในระบบ
ดิจิตอลซึ่ งบริ ษทั คาดว่าจะเป็ นช่องรายการที่เป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในอนาคต ส่ งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั มากนัก ดังนั้น ความเสี่ ยงจากผลการดาเนิ นงานของโครงการไม่เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้จึงน่าจะมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม สมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวถูกกาหนดขึ้นภายใต้ภาพรวมสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิ จในปั จจุบนั และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ มีนยั สาคัญเกิ ดขึ้นตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่ งหาก
ภาวะเศรษฐกิ จและปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของโครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญจากสมมติ ฐานที่ กาหนดขึ้น อาจส่ งผลให้การประมาณการดังกล่าวข้างต้นคลาดเคลื่ อนไปอย่างมี
นัยสาคัญได้
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4. ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการทารายการ
4.1. ความเหมาะสมของราคา
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะประเมินความคุม้ ค่าของเงินลงทุนจากการใช้ประโยชน์ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์โดยวิเคราะห์จากมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) ระยะเวลาคืนทุน (Payback
Period) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) จากประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดจาก
การด าเนิ น กิ จ การตามใบอนุ ญ าตช่ อ งรายการที่ บ ริ ษ ัท จะได้รั บ มาจากการลงทุ น จ านวน 2 ช่ อ งรายการ ได้แ ก่
(1) ช่องรายการทัว่ ไปแบบความคมชัดสู ง (HD Variety) และ (2) ช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Kids &
Families) โดยตั้งอยูบ่ นสมมติฐานว่าใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี (เริ่ มต้น 1 เมษายน 2557 และสิ้นสุด เมษายน 2572)
ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจาก
กสทช
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของ บริ ษทั โดยอ้างอิงจากข้อมูลหรื ออัตราส่ วนทาง
การเงินที่เกิดขึ้นจริ งในอดี ต และข้อมูลที่เปิ ดเผยทัว่ ไป ได้แก่ รายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตและงบการเงิ นข้อมูลที่
ได้รับจากบริ ษทั การสัมภาษณ์ผูบ้ ริ ห ารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง โดยตั้งอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าบริ ษทั ยังคงดาเนิ น
กิ จ การอย่า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ส ภาวะเศรษฐกิ จ และสถานะการณ์ ใ นปั จ จุ บัน และไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญต่อการประกอบกิ จการของบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
การได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
สมมติฐานสาคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิ นเพื่อใช้ป ระเมินคุม้ ค่าของเงิ นลงทุนในใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มีดงั นี้
(1) รายได้จากการดาเนินงานโทรทัศน์
รายได้จากการดาเนิ นงานโทรทัศน์ประกอบด้วยรายได้ค่าโฆษณา รายได้ค่าเช่าเวลาออกอากาศ รายได้จากการ
รับจ้างผลิตและออกอากาศเป็ นโครงการ และรายได้จากการดาเนินงานอื่น เช่นการจัดทารายการในระบบผ่านดาวเทียม
และสื่ ออื่นๆ นอกเหนือจากการออกอากาศผ่านช่องโมเดิร์นไนน์
ในการจัดทาประมาณการรายได้ที่เกิ ดจากการใช้ประโยชน์ใบอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงวิทยุและ
โทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล จะเป็ นรายได้ค่าโฆษณา ค่าเช่าเวลาออกอากาศ และการรับจ้างผลิตและออกอากาศ โดย
พิจารณาจากมูลค่าตลาดโฆษณาผ่านฟรี ทีวีโดยการส่ งสัญญาณภาคพื้นดิน (Terrestrial) ส่ วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั
และอัตรารายได้หลังหักส่วนลดค่าโฆษณา (Conversion Rate)


มูลค่ าตลาดโฆษณาผ่ านสื่ อโทรทัศน์

จากการสารวจของ AGB Nielsen พบว่าในปี 2556 งบประมาณการโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ในประเทศไทยทั้ง
ระบบการส่งสัญญาณภาคพื้นดิน (Terrestrial) และผ่านดาวเทียม (Satellite) มีมูลค่ารวม 84,402 ล้านบาท เติบโตจากปี
2555 ประมาณร้อยละ 9 โดยแบ่งออกเป็ นส่ วนของการส่ งสัญญาณภาคพื้นดิ นจานวน 69,249 ล้านบาท และ ส่ วนที่
ออกอากาศบนระบบผ่านดาวเทียมจานวน 15,153 ล้านบาท หรื อร้อยละ 82 และ 18 ตามลาดับ
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สาหรับปี 2557 มีการคาดการณ์ โดย AGB Nielsen ว่างบประมาณรายจ่ายโฆษณาผ่านระบบโทรทัศน์จะมีมูลค่า
รวมประมาณ 89,300 ล้านบาท หรื อเติ บโตจากปี 2556 ในอัตราร้ อยะ 5.80 สาหรั บในช่ วงปี 2558 ถึ ง 2572 บริ ษทั
ประมาณการว่าจะมีอตั ราเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
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ที่มา:

AGB Nielsen และ บริ ษทั

ในปี 2556 มูลค่าโฆษณาทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็ นค่าโฆษณาในส่วนของการส่งสัญญาณภาคพื้นดินในอัตรา
ร้อยละ 82 และการส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียมในอัตราร้อยละ 18 จากการคาดการณ์ของ AGB Nielsen ในปี 2557
สัดส่วนดังกล่าวจะเป็ นร้อยละ 84.10 และ 15.9 ตามลาดับ เนื่ องจากจานวนช่องดิจิตอลที่มีมากขึ้น และผูป้ ระกอบการ
ทีวดี ิจิตอลรายใหม่ซ่ ึงบางส่วนเป็ นผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมอยูแ่ ต่เดิมต้องส่งสัญญาณในระบบภาคพื้นดิน
บริ ษทั จึ งประมาณการว่าอัตราส่ วนค่าโฆษณาภาคพื้นดิ นจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 จนเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 86.6 ของมูลค่าโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ในปี 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็ น
สอดคล้องกับบริ ษทั เนื่ องจาก การประเมินส่ วนแบ่งการตลาดของค่าโฆษณาในส่ วนของการส่ งสัญญาณภาคพื้นดิ น
และการส่ งสัญญาณผ่านดาวเที ยม คานวณโดยคานึ งถึ งศักยภาพและจานวนของผูป้ ระกอบการที่ ชนะการประมูล
ใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในครั้งนี้ ที่เป็ นผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเดิม เช่น NBC RS
และ GRAMMY เป็ นต้น ซึ่งการเข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของบริ ษทั ดังกล่าวในครั้งนี้
จะเป็ นการเคลื่อนย้ายงบประมาณการโฆษณาบางส่ วนจากช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมเดิ มมาที่ ช่องโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลภาคพื้นดินที่บริ ษทั ดังกล่าวประมูลเช่นกัน
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ส่ วนแบ่ งการตลาด

ในการสารวจของ AGB Nielsen ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2556 บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาด
สาหรับฟรี ทีวีในระบบแอนะล็อกประมาณร้อยละ 18 อยูใ่ นอันดับที่ 3 จากผูป้ ระกอบการในทั้งหมด 5 ราย ภายหลัง
จากการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จะมีจานวนช่องฟรี ทีวีเพิ่มขึ้นเป็ น 24 ช่อง บริ ษทั จึง
คาดว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาจะกระจายไปสูผ้ ปู ้ ระกอบการรายใหม่จากเดิมที่เคยกระจุกตัวอยูเ่ พียงผูป้ ระกอบการเพียง 5 ราย
ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของผูป้ ระกอบการเดิมลดลงประมาณร้อยละ 50
สาหรับช่องช่องรายการทัว่ ไปแบบคมชัดสู งที่ บริ ษทั มีนโยบายจะใช้ออกอากาศแทนช่อง 9 ดังนั้น ช่อง 9 ที่
ออกอากาศโดยระบบแอนะล็อกเดิมจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงโดยลาดับและหมดไปในปี 2562 เมื่อการโอนย้าย
การออกอากาศเป็ นระบบดิ จิตอลเสร็ จสมบู รณ์ ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั คาดการณ์ ว่าส่ วนแบ่ งการตลาดของบริ ษทั
สาหรับช่องรายการทัว่ ไปแบบคมชัดสูงจะทยอยเพิ่มขึ้นตามอัตราการเข้าถึงการรับชมระบบดิจิตอลจากร้อยละ 0.9 ใน
ปี 2557 เป็ นร้อยละ 9 ตั้งแต่ปี 2562 เป็ นต้นไปจนสิ้ นสุ ดประมาณการ ซึ่ งสอดคล้องกับการประมาณการของบริ ษทั ที่
คาดว่าจานวนผูเ้ ล่นที่เพิ่มขึ้นจะมีผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของผูเ้ ล่นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 50 (ช่อง 9 แอนะล็อกมี
ส่วนแบ่งการตลาดเดิมร้อยละ 18 หลังเปลี่ยนเป็ นระบบดิจิตอลเสร็ จสมบูรณ์จะส่วนแบ่งการตลาดเหลือเพียงร้อยละ 9)
สาหรับช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูน้ าในเรื่ องของรายการสาหรับเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ซึ่งบริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 54 ของงบประมาณโฆษณารวมในกลุ่มรายการประเภท
เด็ก เยาวชนและครอบครัว รองลงมาคือ ช่อง 7 และ ช่อง 3 ภายหลังจากการประมูล ปรากฎว่ามีผทู ้ ี่ชนะการประมูลช่อง
รายการสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว จานวน 3 ราย ได้แก่ บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จากัด (ช่อง 3) บริ ษทั ไทยทีวี
จากัด (ที วีพูล ) และบริ ษ ัท และบริ ษ ัทคาดการณ์ ว่า ช่ อ งรายการประเภทเด็ก เยาวชนและครอบครั ว จะมี ส่ วนแบ่ ง
การตลาดที่ ร้อยละ 5.0 ของมูลค่าตลาดโฆษณาผ่านฟรี ทีวีรวม อีกทั้งบริ ษทั ยังคาดว่าจะสามารถครองส่ วนแบ่งทาง
การตลาดได้ร้อยละ 50 ของงบประมาณโฆษณารวมในกลุ่มรายการประเภทเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่ งใกล้เคียงกับ
ส่ วนแบ่งทางการตลาดเดิม (หรื อร้อยละ 2.5 ของงบประมาณโฆษณาผ่านฟรี ทีวีรวม โดยเริ่ มเพิ่มจากร้อยละ 0.3 ของ
งบประมาณโฆษณาผ่านฟรี ทีวีรวมในปี 2557 มาเป็ นร้อยละ 2.5 ของงบประมาณโฆษณาผ่านฟรี ทีวีรวมตั้งแต่ปี 2562
เป็ นต้นไปจนตลอดระยะเวลาประมาณการ
ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกับบริ ษทั เกี่ยวกับประมาณการส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าว
เนื่ องจาก การคานวนส่ วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้นได้คานึ งถึ งศักยภาพของผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ อัตราการครอบคุมประชากรของโครงข่าย และการตอบรับของผูช้ มโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ส่ วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษทั ในงบประมาณโฆษณาผ่านฟรี ทีวีรวมตลอดระยะเวลาประมาณการสามารถ
แสดงได้ดงั นี้
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ส่ วนแบ่ งการตลาดในงบประมาณโฆษณาผ่านฟรี ทีวี
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ที่มา:



ช่อง HD รายการทัว่ ไป

ช่อง SD รายการเด็กและครอบครัว

AGB Nielsen และ บริ ษทั

อัตรารายได้ ของบริ ษทั หลังหั กส่ วนลดโฆษณา และ Time Sharing (Conversion Rate)

เนื่องจาก สถิติที่เก็บโดย AGB Nielsen เป็ นการเก็บจากข้อมูลดิบ คือ จานวนนาทีโฆษณาของแต่ละช่องคูณด้วย
อัตราค่าโฆษณามาตรฐานของแต่ละช่องในแต่ละช่วงเวลา (Card Rate) โดยมิได้คานึงถึงส่วนลดที่ผใู ้ ห้บริ การแต่ละราย
ให้กบั ผูซ้ ้ื อเวลา และไม่ได้คานึ งถึงรายการที่ออกอากาศภายใต้สัญญาเช่าเวลา และ ไม่คานึ งถึงสัดส่ วนรายการที่ เป็ น
ลักษณะ Time Sharing ซึ่ งบริ ษทั จะตกลงแบ่งเวลาโฆษณาระหว่างผูผ้ ลิตรายการและบริ ษทั ดังนั้น รายได้ที่เป็ นของ
บริ ษทั จริ งในแต่ละปี จึงต่ ากว่ามูลค่าตลาดรวมที่เป็ นของบริ ษทั ซึ่ งประเมินโดย AGB Nielsen ที่ ผ่านมาในปี 2555
บริ ษทั มีอตั รารายได้ของบริ ษทั หลังหักส่วนลดโฆษณา และ Time Sharing (Conversion Rate) เท่ากับร้อยละ 26.5 ของ
มูลค่าการตลาดรวมของบริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2556 บริ ษทั มีนโยบายที่จะออกอากาศรายการที่เป็ นของตนเองไม่วา่ จะเป็ น
ในรู ปแบบการซื้อรายการจากต่างประเทศมาออกอากาศและการผลิตรายการของตนเองให้มากขึ้น เช่น รายการบริ ษทั
ฮาท้าพิสูจน์ (WIIC) รายการมิชชัน่ พอสซิ เบิล ภารกิจสุ ดๆ รายการ MCOT อินไซด์ พรี เมียร์ ลีก รายการร้อยมือสร้าง
เมือง รวมถึงการเพิ่มเวลาออกอากาศของรายการรอบวันข่าวและรายการบอกข่าวเล่าเรื่ อง เป็ นต้น และลดสัดส่ วนของ
รายการตามสัญญาเช่าเวลาและ Time Sharing ลง ส่ งผลให้ Conversion Rate ของบริ ษทั ในปี 2556 ขยับสู งขึ้นมาอยูท่ ี่
ร้อยละ 27.5 ของมูลค่าการตลาดรวมของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะมี Conversion Rate เพิ่มขึ้นเป็ นอย่างน้อย
ร้อยละ 35 ของมูลค่าการตลาดรวมในส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น Conversion Rate
ดังกล่าวจะเกิดจากการการเพิ่มสัดส่วนการผลิตรายการเองมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง Prime Time ซึ่ งปั จจุบนั ส่ วนใหญ่
เป็ นการให้เช่าเวลาในช่อง 9 ระบบแอนะล็อกซึ่งในท้ายที่สุดจะออกอากาศในระบบดิจิตอลความคมชัดสูง และเพิ่มการ
เป็ นเจ้าของรายการจากช่อง SD รายการเด็กและครอบครัว ซึ่งเป็ นใบอนุญาตที่ประมูลมาได้ในครั้งนี้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเพิ่มอัตรา Conversion Rate ดังกล่าว น่าจะมีความเป็ นไปได้ จาก
พัฒนาการของบริ ษทั ที่มีการเพิ่มสัดส่ วนรายการที่ผลิตเองในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง และการปรับตัวสู งขึ้นของ Convesion
Rate ในอดีตที่ผา่ นมา
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อัตรารายได้หลังหักส่ วนลดและ Time Sharing

ประมาณการอัตรารายได้ของบริ ษทั หลังหักส่ วนลดโฆษณา และ Time Sharing และประมาณการรายได้จาก
ธุรกิจโทรทัศน์ของบริ ษทั สามารถแสดงได้ดงั นี้

-40.0%
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มูลค่าการตลาดโฆษณาที่ออกอากาศผ่านบริ ษทั
รายได้จากการธุรกิจโทรทัศน์ของบริ ษทั หลังหักส่ วนลดและ Time Sharing
อัตรารายได้หลังหักส่ วนลดและ Time Sharing

ที่มา:
AGB Nielsen และ บริ ษทั
หมายเหตุ: ปี 2572 บริ ษทั มีระยะเวลาในการประกอบการตามใบอนุญาตเหลือเพียง 4 เดือน

จากสมมติฐานข้างต้นรายได้จากการโฆษณาของช่องรายการทัว่ ไประบบคมชัดสู ง และช่องเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวระหว่างปี 2557 - 2572 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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แอนะล็อกเดิม

ที่มา:

ช่อง HD รายการทัว่ ไป

-60%

-65.00%

ช่อง SD รายการเด็กและครอบครัว

AGB Nielsen และ บริ ษทั

หน้า 29 จากทั้งหมด 43 หน้า

อัตราการเติบโตของรายได้รวม

-70%

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
หมายเหตุ: 1/ ปี 2572 บริ ษทั มีระยะเวลาในการประกอบการตามใบอนุญาตเหลือเพียง 4 เดือน
2/
การเติบโตของรายได้ในปี 2557 เกิดจาก (1) การเติบโตของงบประมาณการโฆษณารวมร้อยละ 5.8 (2) การเพิ่มขึ้น
ของส่ วนแบ่งทางการตลาดของงบประมาณการโฆษณาจากร้ อยละ 82.0 เป็ นร้ อยละ 84.1 ของงบประมาณการ
โฆษณารวม และ (3) การเพิม่ ขึ้นของ Conversion Rate ของบริ ษทั จากนโยบายเป็ นเจ้าของรายการเองที่เพิม่ ขึ้น

(2) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้ นทุนทางตรง (Direct Cost)
ต้นทุนทางตรงของการลงทุนในใบอนุญาตช่องรายการ คือ ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากการลงทุนในครั้งนี้
โดยตรง ได้แก่








ค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศของ กสทช. แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
 ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ของ กสทช. ในอัต ราร้ อ ยละ 2 ของรายได้ร วมจากใบอนุ ญ าตทั้ ง
2 ใบอนุญาตตลอดอายุของใบอนุญาต และ
 เงิ น สบทบกองทุ น วิ จัย และพัฒ นาการออกอากาสและกระจายเสี ย งในอัต ราร้ อ ยละ 2
ของรายได้รวมจากใบอนุญาตทั้ง 2 ใบอนุญาตตลอดอายุของใบอนุญาต
ค่ า สาธารณู ป โภคส่ ว นเพิ่ ม จากการออกอากาศระบบดิ จิ ต อล เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
การใช้สาธารณู ปโภคซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าไฟฟ้ าสาหรับเครื่ องส่ งสัญญาณส่ วนเพิ่มที่ เกิ ดจากการ
ออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิ จิตอลซึ่ งบริ ษทั ประเมิ นไว้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อช่ องในปี 2557
โดยมีอตั ราเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประมาณการ
ค่ า ออกอากาศช่ อ งดิ จิ ต อลผ่ า นดาวเที ย ม เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการส่ ง สัญ ญาณผ่า นระบบดาวเที ย ม
ภายใต้เงื่อนไขของ กสทช ที่ให้ผปู ้ ระกอบการทั้ง 24 ช่อง และช่องสาธารณะ 12 ช่องต้องส่งสัญญาณ
ผ่านระบบดาวเทียมเพิ่มเติมนอกเหนื อจากการออกอากาศผ่านระบบภาคพื้นดิน เพื่อให้ผรู ้ ับชมกว่า
ร้อยละ 50 ของผูร้ ับชมในปั จจุบนั ที่รับชมฟรี ทีวีโดยผ่านจานดาวเทียมโดยไม่มีเสารับชมในระบบ
ภาคพื้นดินยังคงสามารถรับชมช่องรายการในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินได้ (Must Carry) ทั้งนี้ บริ ษทั
ประเมินว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการส่ งสัญญาณจานวน 12 ล้านบาทต่อช่องต่อปี โดยมีอตั ราเพิ่มร้อยละ
10 ในทุกๆรอบ 3 ปี โดยกาหนดให้มีการปรับราคาครั้งแรกในปี 2560 เป็ นต้นไปจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอ้างอิ งจากค่าเช่ า Transponder กับบริ ษทั บริ ษทั ไทยคม จากัด
(มหาชน) ที่บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นปั จจุบนั
ค่าเช่ าโครงข่าย เป็ นค่าเช่าโครงข่ายในการส่ งสัญญาณภาคพื้นดิ นไปยังเครื่ องรั บสัญญาณระบบ
ดิจิตอล ทั้งนี้ เนื่องจากบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. อยูแ่ ล้ว บริ ษทั จึงมี
นโยบายที่จะใช้โครงข่ายของตัวเองออกอากาศ อย่างไรก็ตาม ในการอนุมตั ิการลงทุนในโครงข่าย
ออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดังกล่าวเป็ นการพิจารณาโดยตั้งอยูบ่ นสมมติฐานว่าบริ ษทั จะ
สามารถให้เช่าโครงข่ายออกอากาศดังกล่าวแก่ ผูป้ ระกอบการรายอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริ ษทั ได้ท้ งั หมด โดยไม่ได้คานึงถึงการนาโครงข่ายออกอากาศดังกล่าวมาใช้เพื่อการออกอากาศเอง
แต่ประการใด ดังนั้น การที่ในปั จจุบนั บริ ษทั มีนโยบายจะใช้โครงข่ายดังกล่าวออกอากาศด้วยตนเอง
จะส่ งผลให้โครงการลงทุ นในโครงข่ายของบริ ษทั ขาดโอกาสที่ จะได้รับรายได้จากการนาไปให้
ผูป้ ระกอบการรายอื่นเช่า ดังนั้น เพื่อให้เป็ นธรรมกับหน่ วยงานภายในของบริ ษทั ที่ บริ หารจัดการ
หน้า 30 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

โครงข่ายออกอากาศดังกล่าว หน่วยงานโครงข่ายออกอากาศโทรทัศน์จึงมีการทาสัญญาภายในกับ
หน่ วยงานช่องรายการดิ จิตอลในการให้เช่าโครงข่ายเพื่อออกอากาศตามอัตราที่ ระบุในสัญญา ซึ่ ง
เป็ นอัตราที่อา้ งอิงกับที่ให้ผปู ้ ระกอบการอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเช่า ทั้งนี้ อัตราเช่าโครงข่าย
เพื่อออกอากาศตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
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ช่อง HD รายการทัว่ ไป





ช่อง SD รายการเด็กและครอบครัว

ค่าตัดจ าหน่ ายใบอนุ ญ าตในการด าเนิ นกิ จการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ใ นระบบดิ จิ ตอล
เป็ นการตัด จ าหน่ า ยค่ าใบอนุ ญาตทั้ง ช่ อ งคมชัด สู ง ทั่วไป และช่ อ งเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว
แบบเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 15 ปี
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ที่ลงทุนใหม่และส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เดิม ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาโดยเฉลี่ยใน
อัตราร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในสิ นทรัพย์

ต้ นทุนจากการปั นส่ วน (Allocattion Cost)
เนื่องจากในช่วงแรกของการออกอากาศในระบบดิจิตอลในช่วงแรกที่การเปลี่ยนผ่านยังไม่เสร็ จสิ้นลง การ
ออกอากาศช่องดิจิตอลจะเป็ นการออกอากาศขนานกันไปกับการออกอากาศช่อง 9 ในระบบแอนะล็อก ซึ่ งมีการ
ใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ประกอบกับการออกอากาศในระบบดิจิตอลดังกล่าวยังเป็ นการดึงเอาจานวนคนดูออกจาก
ช่อง 9 ในระบบแอนะล็อกในปั จจุบนั ดังนั้น ช่องรายการดิ จิตอลจะต้องปั นส่ วนต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการใช้
ทรั พยากรร่ วมกันกับการออกอากาศในระบบแอนะล็อกเดิ มด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นธรรมกับทุ กหน่ วยธุ รกิ จ
(Business Unit) การปั นส่วนต้นทุนระหว่างกันจะใช้สดั ส่วนของรายได้ที่แต่ละหน่วยธุรกิจหาได้ อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ปี 2562 เป็ นต้นไป บริ ษทั จะยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก ต้นทุนในส่ วนนี้ จะถูกโอนไปให้การ
ออกอากาศในระบบดิจิตอลทั้งหมด
โดยสัดส่ วนของการปั นส่ วนต้นทุนให้กบั การออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลในแต่ละปี สามารถ
แสดงได้ ดังนี้
หน้า 31 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
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รายได้จากระบบดิจิตอล

รายได้จากระบบแอนะล็อก

อัตราการปั นส่ วนต้นทุน

รายละเอียดของต้นทุนปั นส่วนมีดงั นี้


ต้นทุนการผลิตและซื้อรายการ
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ต้นทุนการผลิตแอนะล็อก - ปั นส่ วน

ต้นทุนการผลิตดิจิตอล - ปั นส่ วน
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2.00%
0.00%

ต้นทุนการผลิตรวมต่อรายได้รวม

หมายเหตุ: การปั นส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างการออกอากาศในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลเป็ นไปตามสัดส่ วนของรายได้

ในปี 2555 บริ ษทั มี อตั ราส่ วนต้นทุ นการผลิ ตประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้รวม ต่อมาในปี 2556
บริ ษทั เริ่ มมีการผลิตรายการรวมถึงการซื้อลิขสิ ทธิ์รายการจากต่างประเทศมาออกอากาศเอง ส่ งผลให้อตั ราส่ วน
ต้นทุนการผลิตต่อรายได้รวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ นประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะเป็ นเจ้าของ
หน้า 32 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

รายการเองไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบผลิตรายการเองหรื อซื้ อลิขสิ ทธิ์ มาออกอากาศแทนการออกอากาศรายการ
ให้กบั ผูผ้ ลิตอื่นในรู ปแบบการเช่าเวลา และ Time Sharing เพื่อให้บริ ษทั สามารถบริ หารการขายโฆษณาได้
โดยอิ สระ ดังนั้น จึ งประมาณการให้อตั ราส่ ว นต้น ทุ น การผลิ ตต่ อรายได้ร วมของบริ ษ ัทยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ 20 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ


ต้นทุนค่าแรงวิศวกรรม

ในปี 2556 บริ ษทั มีหน่วยทางธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น คือ แผนกโครงข่ายออกอากาศที่จดั ตั้งขึ้นตามใบอนุญาต
โครงข่ายออกอากาศที่ บริ ษทั ได้รับมาจาก กสทช. จึ งมีการปั นส่ วนค่าแรงวิศวกรรมใหม่ โดยต้นทุนค่าแรง
วิศวกรรมเฉพาะส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในปี 2556 มีจานวนทั้งสิ้ น 150 ล้านบาท
และกาหนดให้มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นไปจนสิ้ นสุ ดประมาณการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
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ต้นทุนวิศวกรรมออกอากาศแอนะล็อก - ปั นส่ วน

ต้นทุนวิศวกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล - ปั นส่ วน

หมายเหตุ: การปั นส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างการออกอากาศในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลเป็ นไปตามสัดส่ วนของรายได้



ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ในปี 2555 และ ปี 2556 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานในส่ วนของการออกอากาศโทรทัศน์จานวน
186 และ 199 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 7.0 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานใน
ส่ วนของการออกอากาศโทรทัศน์ในปี ก่อนหน้า ตามลาดับ ทั้งนี้ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่ วน
ของการออกอากาศโทรทัศน์มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับการ
เติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

หน้า 33 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานแอนะล็อก - ปั นส่ วน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานดิจิตอล - ปั นส่ วน

อัตราการเติบโต

หมายเหตุ: การปั นส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างการออกอากาศในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลเป็ นไปตามสัดส่ วนของรายได้



ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและบุคลากรในส่ วนบริ หาร โดยในปี 2556
บริ ษทั มี ค่ าใช้จ่ายในการบริ หารในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการออกอากาศโทรทัศน์เท่ ากับ 74 ล้านบาทต่ อปี และ
กาหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในส่วนของการออกอากาศโทรทัศน์มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
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ค่าใช้จ่ายในการบริ หารแอนะล็อก - ปั นส่ วน

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารดิจิตอล - ปั นส่ วน

อัตราการเติบโต

หมายเหตุ: การปั นส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างการออกอากาศในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลเป็ นไปตามสัดส่ วนของรายได้
หน้า 34 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์



ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด

ในปี 2555 และ 2556 บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดคิดเป็ นร้อยละ 5.2 และ 4.9 ของ
รายได้รวมจากการออกอากาศโทรทัศน์ ตามลาดับ ดังนั้น จึ งกาหนดให้อตั ราส่ วนค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
การตลาดต่อรายได้รวมจากการออกอากาศโทรทัศน์มีค่าคงที่เท่ากับร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นไปจนกระทัง่
สิ้นสุดระยะเวลาประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดแอนะล็อก - ปั นส่ วน

ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดดิจิตอล - ปั นส่ วน

ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดรวมต่อรายได้รวม

หมายเหตุ: การปั นส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างการออกอากาศในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลเป็ นไปตามสัดส่ วนของรายได้



ค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทย

ค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทยเป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้างสานักข่าวไทย (Thai News Agency) ซึ่ งเป็ นหน่วยงาน
หนึ่งภายของบริ ษทั ที่มีหน้าที่ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทางช่อง 9 ระบบแอนะล็อกในปั จจุบนั และสานักข่าวไทย
ยังคงจะผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทางช่องดิจิตอลทั้ง 2 ช่องของบริ ษทั ต่อไป
ในปี 2555 และ ปี 2556 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทยในส่ วนของการออกอากาศโทรทัศน์จานวน 563
และ 590 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และร้อยละ 4.9 จากค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทยในส่ วนของ
การออกอากาศโทรทัศน์ในปี ก่ อนหน้า ตามลาดับ ทั้งนี้ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทยในส่ วนของการ
ออกอากาศโทรทัศน์มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับการเติบโต
ของค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทยของบริ ษทั ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

หน้า 35 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
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ค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทยแอนะล็อก - ปั นส่ วน

ค่าใช้จ่ายสานักข่าวไทยดิจิตอล - ปั นส่ วน

อัตราการเติบโต

หมายเหตุ: การปั นส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างการออกอากาศในระบบแอนะล็อกและดิจิตอลเป็ นไปตามสัดส่ วนของรายได้

ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกับบริ ษทั เกี่ยวกับรายละเอียดการประมาณการต้นทุนปั น
ส่ วนตามรายละเอียดที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยในส่ วนที่เป็ นต้นทุนคงที่เป็ นการประมาณการโดยอาศัยข้อมูลต้นทุน
ต่างๆที่ เกิ ดขึ้นในอดีตและอัตราการเพิ่มของต้นทุนคงที่ ดงั กล่าวก็ประมาณการจากอัตราการเติบโตที่ เกิ ดขึ้นในอดี ต
ในส่วนของต้นทุนแปรผัน เช่น ต้นทุนการผลิตและซื้อรายการก็เป็ นการประมาณการโดยอาศัยข้อมูลในอดีตประกอบ
กับนโนบายที่จะเพิ่มรายการที่เป็ นของตัวเองให้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ตลอดระยะเวลาประมาณการอัตราส่ วนต้นทุนการ
ผลิตและซื้ อรายการต่อรายได้จากการประกอบธุรกิ จโทรทัศน์ของบริ ษทั อยู่ในอัตราที่ สูงกว่าในอดีตที่ ผ่านมาตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
(3) เงินลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการ โดยผลที่สุดแล้วบริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาต
ช่องรายการจานวน 2 ใบอนุญาต สาหรับ 2 ช่องรายการ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ น 4,000 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งออกเป็ น (1) ช่อง SD เด็กและครอบครัวมูลค่า 660 ล้านบาท และ (2) ช่อง HD รายการทัว่ ไป
มูลค่า 3,340 ล้านบาท โดยแบ่งการชาระเงินเป็ น 6 งวด ตามรายละเอียดดังนี้

หน้า 36 จากทั้งหมด 43 หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท
ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
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(4) เงินลงทุนอุปกรณ์ เพื่อรองรับการผลิตรายการ

เพื่อรองรับการเติบโตของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริ ษทั มีแผนการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่ องมืและเครื่ องใช้
เช่น ห้องสตูดิโอ และระบบตัดต่อภาพ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุ นการผลิตรายการสาหรับนามาออกอากาศใน
ช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดสู ง และช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัวของบริ ษทั โดยมีแผนการลงทุนทั้งสิ้ น
จานวนประมาณ 950 ล้านบาทในระยะเวลา 4 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
การลงทุนในสินทรัพย์
336
177
332
105
950

ปี ทีต่ ้ องชาระ
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

จากสมมติฐานในการจัดทาประมาณการทางการเงินข้างต้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะคานวณมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงิ นสดที่ ได้จากประมาณการมูลค่าผลตอบแทนที่ เกิ ดจากการใช้ประโยชน์ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ
กระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็ นระยะเวลา 15 ปี ด้วยอัตราส่วนลดซึ่งคานวณจากต้นทุนทางการเงิน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.32 โดยมีสูตรการคานวณ
WACC ดังนี้
WACC = Ke x (E/A) + Kd x (1-t) x (D/A)
โดยที่
Ke
Kd
t
A

=
=
=
=

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.57
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื เฉลี่ยของบริ ษทั ในปี 2554 - 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.91
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 11,168.04 ล้านบาท
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D

=

E
E/A
D/A

=
=
=

หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 331.45 ล้าน
บาท
A–D
ร้อยละ 97.03
ร้อยละ 2.97

การคานวณหาอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke)
Ke

=

Rf + b(Rm-Rf)

โดยที่
Risk Free Rate = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ ยง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 อยูท่ ี่
(Rf)
ร้อยละ 4.63 ต่อปี อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราผลตอบแทนที่ อา้ งอิงการลงทุนในพันธบัตร
รั ฐ บาลอายุ 25 ปี ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่ ส อดคล้อ งกับ ระยะเวลาในการค านวณอัต รา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Rm) ซึ่ งจะกล่าวต่อไป อีกทั้งยังเป็ น
ระยะเวลาที่ สะท้อนภาวะการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้ขอ้ มูลระยะสั้น7
(ที่มา www.thaibma.or.th)
Beta (b)
= ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์เปรี ยบเทียบกับราคาปิ ดของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั โดยที่ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรั พย์และอัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญของบริ ษทั รายสัปดาห์ยอ้ นหลัง 3 ปี
จนกระทัง่ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.91 (ที่มา Bloomberg)
Rm
= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี
ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่สะท้อนภาวะการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้ขอ้ มูลระยะสั้น
(อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยราย
เดือนย้อนหลัง 25 ปี จนกระทัง่ ถึงเดือนมกราคม 2557) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.26 ต่อปี
โดยอาศัยสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) ที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ใบอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เท่ากับ 1,992
ล้านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่ได้จากกรณี พ้นื ฐาน (Base Case) โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

7

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่สอดคล้องกับอายุของใบอนุญาตเท่ากับร้อยละ 4.32 ต่อปี
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กระแสเงินสดจากการใช้ประโยชน์ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ปี 2557 – 2564

กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ - EBIT

8 เดือน
2557
(203)

EBIT*(1-Tax Rate)
บวก ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย
หัก การชาระเงินค่าใบอนุญาต
หัก การชาระเงินลงทุนในสิ นทรัพย์
กระแสเงินสดอิสระสาหรับบริ ษทั (FCFF)
ระยะเวลาคิดลด
Discount Factor
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ

(162)
212
(1,060)
(336)
(1,346)
0.33
0.96489
(1,299)
1,992

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

(230)

(5)

254

581

733

808

927

(184)
326
(730)
(177)
(765)
1.33
0.86678
(663)

(4)
367
(635)
(332)
(604)
2.33
0.77864
(470)

203
418
(635)
(105)
(119)
3.33
0.69946
(83)

465
429
(470)
424
4.33
0.62834
266

586
427
(470)
543
5.33
0.56445
307

646
414
1,060
6.33
0.50705
537

742
364
1,106
7.33
0.45549
504

กระแสเงินสดจากการใช้ประโยชน์ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ปี 2565 – 3 เดือน2572

1,069

1,147

1,235

1,333

1,421

1,515

1,590

4 เดือน
2572
591

855
293
1,148
8.33
0.40917
470

918
290
1,208
9.33
0.36756
444

988
280
1,268
10.33
0.33018
419

1,066
267
1,333
11.33
0.29661
395

1,137
267
1,404
12.33
0.26645
374

1,212
267
1,479
13.33
0.23936
354

1,272
267
1,539
14.33
0.21502
331

473
62
535
15.00
0.20018
107

2565
กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ - EBIT
EBIT*(1-Tax Rate)
บวก ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย
หัก การชาระเงินค่าใบอนุญาต
หัก การชาระเงินลงทุนในสิ นทรัพย์
กระแสเงินสดอิสระสาหรับบริ ษทั (FCFF)
ระยะเวลาคิดลด
Discount Factor
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2566

2567

2568

2569

2570

2571

นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของผลตอบแทนจาก
การประกอบกิจการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลเพื่อให้คลอบคลุมถึงช่วงผลกระทบที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆดังต่อไปนี้
(1) เปลี่ยนแปลงส่ วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษทั ระหว่างร้อยละ 10.5 – ร้อยละ 12.5 ของงบประมาณ
โฆษณาผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นหรื อฟรี ทีวี จะได้ช่วงมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 1,429 2,557 ล้านบาท
ส่วนแบ่งทางการตลาด
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ

12.5%
3,123

12.0%
2,557

หน้า 39 จากทั้งหมด 43 หน้า

11.5%
1,992

11.0%
1,429

10.5%
871
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(2) เปลี่ยนแปลงอัตรารายได้หลังหักส่ วนลดและ Time Sharing ของบริ ษทั ระหว่างร้อยละ 34 – ร้อยละ 36
ของรายได้ที่บริ ษทั ได้รับจากการออกอากาศโทรทัศน์ จะได้ช่วงมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง
1,625 - 2,358 ล้านบาท
อัตรารายได้หลังหักส่วนลดและ
Time Sharing
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ

37.0%

36.0%

35.0%

34.0%

33.0%

2,727

2,358

1,992

1,625

1,257

(3) เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนต้นทุนการผลิตหรื อซื้ อรายการต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ระหว่าง
ร้อยละ 17.5 – ร้อยละ 22.5 ของรายได้ที่บริ ษทั ได้รับจากการออกอากาศโทรทัศน์ จะได้ช่วงมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 1,514 - 2,470 ล้านบาท
ต้นทุนค่าผลิตรายการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ

25.0%
1,037

22.5%
1,514

20.0%
1,992

17.5%
2,470

15.0%
2,947

จากการวิเคราะห์ความไวข้างต้นการลงทุนในใบอนุญาตช่องรายการของบริ ษทั ในครั้งนี้ จะมีช่วงมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิระหว่าง 1,429 - 2,557 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังคานวนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในกรณี ฐานได้ร้อยละ 19.7 ต่อปี และระยะเวลาคืนทุนได้ประมาณ 7 ปี
จากการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลโดยใช้ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ของบริ ษทั เป็ นอัตราคิดลด (Discount Rate)
จะได้มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) ของโครงการ ซึ่งเป็ นผลประโยชนฺ ส่วนเพิม่ ที่บริ ษทั จะได้รับจากการ
ลงทุนครั้งนี้ เป็ นจานวนระหว่าง 1,429 - 2,557 ล้านบาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ
ร้อยละ 19.7 ต่อปี ซึ่ งสู งกว่าอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ของบริ ษทั ที่ ร้อยละ 11.32 ต่อปี
นอกจากนี้ โครงการมี ระยะเวลาคื นทุ นประมาณ 7 ปี ดังนั้น การลงทุนของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการช่ องรายการ
โทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลของบริษัทเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้น 4,950 ล้ านบาท จึงมีความเป็ นไปได้ ในการลงทุน และมี
ความเหมาะสม
4.2. ความเหมาะสมของเงือ่ นไขของรายการ
4.2.1. ความเหมาะสมของที่มาของการกาหนดมูลค่าของใบอนุญาตช่องรายการ
เนื่ องจาก การกาหนดมูลค่าของใบอนุ ญาตช่องรายการทั้ง 2 ช่องรายการ เป็ นไปตามวิธีการประมูล
ซึ่งกาหนดไว้โดย กสทช. ตามประกาศประมูลใบอนุญาตที่บงั คับใช้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลทุกราย ทั้งนี้ มูลค่าของ
ใบอนุ ญาตที่ บริ ษทั ประมู ลได้ อี ก ทั้ง มู ลค่ าของใบอนุ ญาตช่ องรายการที่ บ ริ ษ ัทประมูล มาได้คิด เป็ นมู ลค่ า
รวมทั้งสิ้ น 4,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก็เป็ นราคาที่ กาหนดโดยพิจารณาจากประมาณการของ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนที่เหมาะสมกับโครงสร้างเงินทุนของ
บริ ษทั ณ ขณะที่ ตดั สิ นใจเข้าลงทุน นอกจากนี้ เงื่ อนไขในการชาระเงิ นก็กาหนดขึ้นโดย กสทช. ในประกาศ
ประมูลใบอนุญาตซึ่ งบังคับใช้กบั ผูช้ นะการประมูลทุกราย ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึ งมีความเห็นว่า
ที่มาของการกาหนดมูลค่าของใบอนุญาตช่องรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
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4.2.2. ความเหมาะสมของที่มาของการกาหนดมูลค่าของการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่และพัฒนาสิ นทรัพย์เดิม
การก าหนดมูล ค่ า การลงทุ น ในสิ น ทรั พย์ใ หม่แ ละพัฒ นาสิ น ทรั พ ย์เ ดิ ม เพื่ อ ให้สิน ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท
มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและสนับสนุนการดาเนิ นกิ จการตามใบอนุ ญาตช่องรายการทั้ง 2 ช่องรายการที่บริ ษทั
ประมูลมาได้ ตามโครงการลงทุนระยะ 4 ปี ซึ่ งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 950 ล้านบาท ดังกล่าว เป็ นการประมาณการ
โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริ งจะขึ้นอยูก่ บั การ
เจรจาต่อรองกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ โดยบริ ษทั มีระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการจัดซื้อจัดจ้างที่
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว ประกอบกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบการจัดซื้ อจัด
จ้างของรัฐวิสาหกิจซึ่ งงบประมาณการลงทุนดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ/หรื อคณะรัฐมนตรี อยูแ่ ล้ว ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
ที่มาของการกาหนดมูลค่าของการลงทุนในสิ นทรัพย์ใหม่และพัฒนาสิ นทรัพย์เดิมมีความเหมาะสม
4.2.3. ความเหมาะสมของเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดไว้ตามใบอนุญาตช่องรายการ
ขอบเขตและเงื่อนไขในใบอนุญาตช่องรายการถูกกาหนดตามประกาศประมูลใบอนุญาต และ ประกาศ
ขอใบอนุญาต ที่ ออกโดย กสทช. และบังคับใช้กบั ผูท้ ี่จะได้รับใบอนุ ญาตทุกราย ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระจึงมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดไว้ตามใบอนุญาตช่องรายการมีความเหมาะสม
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5. สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็นว่าการที่บริ ษทั ได้มาซึ่ งใบอนุญาตการให้บริ การดิ จิตอลที วีในระบบ DVB-T2
ผ่านคลื่น ITU 700 MHz จานวน 2 ช่องรายการ คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 4,000 ล้านบาท (“ใบอนุญาตช่องรายการ”) ได้แก่
(1) ช่องรายการทัว่ ไป ความละเอียดสูง (HD) มูลค่าตามสัญญาเป็ นจานวน 3,340 ล้านบาท และ (2) ช่องรายการเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ความละเอียดปกติ (SD) ซึ่งมีมูลค่าตามสัญญาเป็ นจานวน 660 ล้านบาท กับสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ และการลงทุนเพื่อซื้ อสอนทรัพย์ใหม่และพัฒนาสิ นทรัพย์
เดิ มเพื่อใช้ในการประกอบกิ จการตามใบอนุ ญาตดังกล่าวตามแผนการลงทุน 4 ปี จานวน 950 ล้านบาทนั้น มีความ
สมเหตุสมผล เนื่ องจาก จากการพิจารณาความคุม้ ค่าของเงินลงทุนของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพบว่า ที่มูลค่าเงินลงทุน
เพื่อให้ได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตช่องรายการรวมจานวน 4,950 ล้านบาทดังกล่าว บริ ษทั จะมีอตั ราผลตอบแทนภายในจากการ
ลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 19.7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริ ษทั
ที่อตั ราร้อยละ 11.32 ต่อปี ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังสามารถสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กบั บริ ษทั
คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั หรื อ มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) จากการลงทุนในใบอนุญาตช่องรายการเท่ากับ
1,429 - 2,557 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังเห็นอีกว่า ความจาเป็ นและเงื่อนไขต่างๆในการทารายการมีความเหมาะสม
เนื่องจาก การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนเพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนินกิจการโทรทัศน์ได้อย่างต่อเนื่ องในอนาคต และเป็ น
การลงทุนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (ปี 2555 – 2559) ซึ่ งมีแผนที่จะ
ปรั บเปลี่ ยนสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกที่ มีอยู่ในปั จจุ บันทั้งหมดให้เป็ นระบบดิ จิตอล และยังกาหนด
นโยบายจะเริ่ มมีการพิจารณาจัดทาแผนการยุติการรับส่ งสถานี วิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกทั้งหมดโดยในปี 2561 หาก
บริ ษทั ไม่เข้าทารายการดังกล่าวบริ ษทั จะไม่สามารถประกอบธุรกิจโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก หรื อ ช่อง 9 ที่ออกอากาศ
อยูใ่ นปั จจุบนั และมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริ ษทั ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ การเข้าทารายการดังกล่าวจะ
ส่งผลให้บริ ษทั ยังคงสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันและคาดว่าจะแม้วา่ ส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั จะลดลงจากการ
มีผูป้ ระกอบการที่ มากขึ้ นแต่สานักการตลาดของบริ ษทั ยังคาดการณ์ว่าเมื่ อการเปลี่ ยนระบบการออกอากาศจากระบบ
แอนะล็อกเป็ นระบบดิจิตอลเสร็ จสิ้นลงในปี 2561 บริ ษทั น่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงจากร้อยละ 18 ของเม็ดเงินค่า
โฆษณารวมในปั จจุบนั มาเป็ นร้อยละ 11.5 ของเม็ดเงินค่าโฆษณารวมจากการมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั คาดว่าส่ วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั จะยังคงอยู่ในอันดับที่ 3 ซึ่ งเป็ นอันดับเดี ยวกับการแข่งขันในปั จจุบนั อีกทั้ง
เงื่อนไขสาคัญๆในการทาสัญญากับ กสทช. เพื่อให้ได้มาซึ่ งใบอนุญาตช่องรายการระบบดิจิตอลดังกล่าวยังถูกกาหนดขึ้น
โดยเงื่อนไขของการประมูลซึ่งบังคับใช้กบั ผูช้ นะการประมูลทุกราย
ดังนั้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ า ผู้ถือหุ้นของบริษัทควรมีมติให้ สัตยาบันรับรองการเข้ าทารายการการได้ มา
ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ระบบดิจติ อลดังกล่ าวของบริษัท

ผู้ถอื หุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่ างๆ ทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้โดยละเอียด
เพือ่ ใช้ ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสาหรับการลงมติ ทัง้ นี้ การพิจารณาอนุมัตริ ายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ดงั กล่ าว
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถอื หุ้นเป็ นสาคัญ
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ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ในครั้งนี้ดว้ ยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
- ประยูร ดีสมบูรณ์ - - เบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์ - .
(นางประยูร ดีสมบูรณ์ และ นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์)
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
- ธนศักดิ์ เบ้ าหล่ อเพชร (นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร)
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ
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