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 หน้า 1/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เร่ือง “การคํา้ประกันเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิจาํนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี จาํกัด  

โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)”  

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี  9.1) 

 

 ประชมุคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 

มีมติให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าคํา้ประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,100 ล้านบาท ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 

จํากดั(“GMM ONE TV”)  ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) 

เมื่อคํานวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์แล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และ

มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง

เปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ

จะต้องดําเนินการขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ

ตอ่การเข้าทํารายการด้วย ซึง่ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 รายละเอียดท่ีสาํคญัของรายการ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.  สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 มีมติดงันี ้

• มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยการคํา้ประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาทของ GMM ONE 

TV ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 51 ผ่านบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์”) ในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่เกินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ   

ทัง้นี ้เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสดัสว่นร้อยละ 100 มีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น

ร้อยละ 51ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และกลุ่มนายถกลเกียรติถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

จากข้อเท็จจริงดงักลา่วข้างต้น นายถกลเกียรติ และ GMM ONE TV ถือเป็นเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตาม

ประกาศรายการเก่ียวโยง  เน่ืองจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามท่ีประกาศรายการ

เก่ียวโยงกําหนดคือเป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา   

ทัง้นี ้รายการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนบัสนนุเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมในการดําเนินธุรกิจของ GMM 

ONE TV ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นช่วงของการลงทนุในธุรกิจดิจิทลัทีวี    
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โดยบริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2559 ในวนัท่ี 

29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบันายถกลเกียรต ิเน่ืองจากกลุม่นายถกล

เกียรติถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึงถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักับ

บริษัทฯ ตามประกาศรายการเก่ียวโยง   

ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

(3) รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

รายการดงักลา่วเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินให้กบับคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวโยงกนั โดยการเข้าคํา้ประกนัเงินกู้ยมื

เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากัดท่ีมีต่อสถาบนัการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้น

ผา่น เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ กลา่วคือ การเข้าคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 51 ของหุ้นท่ี

จําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และการเข้าคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยกลุม่นายถกล

เกียรติ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ นอกจากนี ้  บริษัทฯ อาจต้อง

ให้หลกัประกันของบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ท่ีถืออยู่ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง  

โดยรายละเอียดของ GMM ONE TV ซึง่เป็นผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน มีดงันี ้

GMM ONE TV ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยดําเนินธุรกิจ

ให้บริการด้านการผลิตเก่ียวกบัรายการวิทยุและโทรทศัน์ในระบบความคมชดัสงู หรือ High Definition (HD)  

ทกุประเภท ซึ่งออกอากาศภายใต้สถานีโทรทศัน์ช่องวนั 31 (ช่องวนั หมายเลขช่อง 31) ซึ่งเป็นสถานีโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิทลัสถานีหนึง่ท่ีบริหารงานโดยบริษัทฯ และมีนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารช่อง โดยช่องวนั 31 เป็นช่องท่ี

นํารายการต่าง ๆ จากช่องในเครือของบริษัทฯ และ/หรือ รายการท่ีผลิตขึน้เอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร 

ภาพยนตร์ และอ่ืน เป็นต้น โดยเร่ิมมีการออกอากาศครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2557 

ปัจจุบนั GMM ONE TV มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

12,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  มีสํานกังานตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 

ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ   

ผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้ ถือหุ้น สําหรับวงเงินกู้ เพ่ิมเติมท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิจากสถาบนัการเงินจํานวน 

1,100,000,000 บาท กลา่วคือ สญัญาสนิเช่ือท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดเง่ือนไขให้บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิก่อนการจ่ายเงิน

ปันผล ซึง่หากบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดแล้วบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ได้ 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ GMM ONE TV  (ตามหนงัสอืรับรองท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า) 

1.นางสาวบษุบา  ดาวเรือง 2.นางจิราภรณ์  รุ่งศรีทอง 

3.นายสมภพ บษุปวนิช 4.นางมณฑนา ถาวรานนท์ 

5.นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ 6.นายบดินทร์ อดุล 

7.นายนิพนธ์ ผิวเณร    

 

ข้อมลูทางการเงินของ GMM ONE TV สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558 

รายการ มลูคา่ (บาท) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  986,483,393 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,961,222,201 

                                     รวมสินทรัพย์ 3,947,705,594 

หนีส้นิหมนุเวียน 826,016,874 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 3,495,294,666 

                                         รวมหนีส้นิ 4,321,311,540 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (373,605,946) 

               รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,947,705,594 

รายได้รวม 880,437,215 

ขาดทนุสทุธิ (1,020,826,182) 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ หลงัจากกลุม่นายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทนุ 

 (หนว่ย: หุ้น)  

 สดัสว่นการถือหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือครอง 

1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่  51 % 9,715,497 

2. กลุม่นายถกลเกียรต ิ 49% 9,334,500 

3. อ่ืนๆ 0% 3 

รวม 100% 19,050,000 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลงัจากกลุม่นายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทนุ 

 (หนว่ย: หุ้น) 

 สดัสว่นการถือหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือครอง 

1. บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  100 % 11,999,998 

2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 0% 1 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง 0% 1 

รวม 100% 12,000,000 
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(4) ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ  

GMM ONE TV ซึง่อยูใ่นช่วงของการลงทนุทางธุรกิจ มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินลงทนุเพ่ิมเติม จึงได้ดําเนินการ

ขอวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,100 ล้านบาทเพ่ิมเติม โดยเสนอให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ เข้า

คํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของตนใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลําดบั ซึ่ง

กลุม่นายถกลเกียรติได้ดําเนินการท่ีจะปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น โดยได้มีหนงัสือแจ้งยืนยนัการปฏิบตัิ

ตามสญัญาเก่ียวกบัการเขาคํา้ประกนัตามสดัสว่น ของกลุม่นายถกลเกียรติ ในการคํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ 

ได้คํา้ประกนั GMM ONE TVเป็นสดัสว่นร้อยละ 49 ของภาระหนีท้ัง้หมดท่ีมีต่อสถาบนัการเงิน มายงับริษัทฯ เพ่ือ

ยืนยนัวา่กลุม่นายถกลเกียรติจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

รวมทัง้กลุ่มนายถกลเกียรติได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้ประกันภาระคํา้ประกันท่ีบริษัทฯ ได้คํา้ประกัน GMM 

ONE TV ท่ีมีตอ่สถาบนัการเงินเป็นจํานวนร้อยละ 49 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง และตก

ลงชําระหนีบ้ริษัทฯ ทนัทีท่ีถกูเรียกร้องจากสถาบนัการเงิน และในทางเดียวกนับริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนั

ภาระคํา้ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ ได้คํา้ประกนั GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงิน เป็นจํานวนร้อยละ 51 ของ

ภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง เช่นกนั 

ต่อมา สถาบนัการเงิน ได้แจ้งผลการพิจารณาเบือ้งต้น (ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนมุตัิอย่าง

เป็นทางการ) โดยรายละเอียดของวงเงินสินเช่ือ กล่าวคือ อนุมตัิวงเงินกู้ เพ่ิมเติมให้แก่ GMM ONE TV จํานวน 

1,100 ล้านบาท โดยกําหนดเง่ือนไขการคํา้ประกนั โดยให้บริษัทฯ คํา้ประกนัเงินกู้ ในสดัสว่นร้อยละ 100 และกลุม่

นายถกลเกียรต ิในสดัสว่นร้อยละ 100  

ทัง้นี ้เพ่ือความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงิน

เรียกร้องให้ชําระหนีเ้กินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหวา่งกนั เพ่ือกําหนดให้แต่

ละฝ่ายเข้าชําระหนีใ้ห้แก่อีกฝ่ายหนึง่ตามสดัสว่นท่ีแตล่ะฝ่ายถือครองหุ้นอยู ่

ทัง้นี ้ในการให้หลกัประกนัสาํหรับการเข้าทํารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักลา่วข้างต้น  บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย จะได้ให้หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน ดงันี ้

1. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  ได้จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จํานําหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM Channel”)

ทัง้หมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกนั ยกเว้นหุ้นท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของกรรมการบริษัทและหรือบคุคลธรรมดา 

2. บริษัทฯ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน  

3. GMM Channel คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

4. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

(5) การคาํนวณขนาดรายการ 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน   

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (NTA)  1,295.37 
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รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 

(1) การคํา้ประกนัเงินกู้ยมืของ GMM ONE TV   1,100.00  

- ขนาดของรายการตามประกาศฯ   

เป็นรายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA 

แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่   ( 3% NTA = 38.86 ล้านบาท) 

ร้อยละ 84.92 

ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศฯ 6 เดือนย้อนหลงั (รายการในวาระท่ี 9.2) ร้อยละ 339.67 

รวมขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ร้อยละ 424.59 

 

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการเก่ียวโยง ซึ่งมีมลูค่ารายการ

มากกว่า 100 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่

จํานวนใดจะตํ่ากวา่)  ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น  ทัง้นี ้ตามประกาศรายการเก่ียวโยง บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้อง

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนุมตัิการเข้าทํา

รายการตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนมุตัิด้วย

คะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดย

ไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(6) เหตุผล ความจาํเป็นในการทาํรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการทาํรายการ 

การเข้าทํารายการดงักลา่ว เป็นการดําเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ และตามสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น ท่ีระบวุ่า

กลุม่นายถกลเกียรติจะต้องเข้าร่วมคํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนักลุม่ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง 

GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงิน โดยให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ คือ 

ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลําดบั  ซึ่งสถาบนัการเงินได้แจ้งให้บริษัททราบถึงเง่ือนไขในการพิจารณาอนมุตัิ

เบือ้งต้นโดยให้บริษัทฯ คํา้ประกนัเงินกู้ ในสดัสว่นร้อยละ 100 และ กลุม่นายถกลเกียรติฯ ในสดัสว่นร้อยละ 100  

ซึง่มีผลทําให้ภาระคํา้ประกนัไมเ่ป็นตามสดัสว่นการถือครองหุ้น   

การเข้าทํารายการดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนเพ่ิมเติมในการดําเนินธุรกิจของ GMM 

ONE TV ซึ่งอยู่ในช่วงของการลงทุนในธุรกิจดิจิทลัทีวี  และปัจจุบนัช่องวนั 31 ได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้ อย่าง

ต่อเน่ือง ซึ่งการดําเนินการดงักลา่วจะช่วยสนบัสนนุและผลกัดนัให้ช่องวนั 31 ประสบความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจและช่วยสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็น

ประโยชน์ตอ่ธุรกิจดิจิทลัทีวขีองกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV  ในการได้รับวงเงินกู้ เพ่ิมเตมิ

จํานวน 1,100 ล้านบาท  และสาํหรับเง่ือนไขการคํา้ประกนัวงเงินท่ีสถาบนัการเงินเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ มีความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่าย กลา่วคือบริษัทฯ คํา้ประกนัใน

สดัสว่นร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรติฯ คํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 เช่นเดียวกนั จึงถือวา่มีความ
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สมเหตสุมผลในการดาํเนินการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระ

หนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การเข้าทํารายการในกรณีท่ีบริษัทได้รับผลการอนมุตัิอยา่งเป็นทางการจากสถาบนัการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

-ไมม่-ี 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อสารสนเทศท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 

2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 โดยได้ใช้

ดลุยพินิจอยา่งเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 

3. ข้อมูลบริษัทฯ และการดาํเนินธุรกิจโดยสรุป 

3.1 ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้ภายใต้ช่ือ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนท์เม้นท์ จํากดั เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2526 โดยดําเนิน

ธุรกิจหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากล โดยออกอลับัม้ชุดแรกคือ "นิยายรักจากก้อนเมฆ" ขบัร้องโดย

แพทย์หญิง พนัทิวา สินรัชตานนัท์ และผลิตรายการทีวี 3 รายการได้แก่ ยิม้ใสไ่ข ่มนักว่าแห้ว เสียงติดดาว ซึ่ง

ประสบความสําเร็จและเจริญเติบโตเร่ือยมา สําหรับประวตัิและการขยายตวัของธุรกิจสามารถติดตามได้จาก 

เว็บไซต์บริษัทฯ ท่ีเมนหูลกั “ข้อมลูบริษัท” หวัข้อ “ประวตัิบริษัท” 

บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือ การประกอบธุรกิจ อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันี ้

ปี 2531 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัท เอ็มจีเอ จํากดั เพ่ือผลติและจดัจําหนา่ยเทปเพลงและสนิค้าบนัเทิงอ่ืนๆ 

ปี 2532 บริษัทฯ ขยายธุรกิจสูธุ่รกิจวิทย ุโดยจดัตัง้ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั เพ่ือออกอากาศ "Green Wave" 

และ "Hot wave" เป็นสองสถานีแรก 

ปี 2534 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากดั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตรายการทีวี และเร่ิมออกอากาศ

ละครซี่รีส์ สามหนุม่ สามมมุ นอกจากนีย้งัรุกเข้าสูธุ่รกิจจดัคอนเสิร์ตโดยจดัตัง้ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไน

เซอร์ จํากดั ทําให้บริษัทฯ เป็นกลุม่บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจบนัเทิงครบวงจรมากยิ่งขึน้ 

ปี 2537 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมธุรกิจภาพยนตร์ (Featured film) 

ปี 2539 บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจสิง่พิมพ์ โดยการเข้าลงทนุในนิตยสารอิมเมจ  



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 หน้า 7/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2544 บริษัทฯ เปลีย่นช่ือบริษัทจาก บริษัท แกรมมี่ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จํากดั (มหาชน) เป็น บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2545 บริษัทฯ มีการแยก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) ออกจากกลุม่บริษัทฯ เพ่ือจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีการโอนขายบริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจสือ่วิทย ุโทรทศัน์ และสิ่งพิมพ์ จํานวน 

8 บริษัทจากบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายสูก่ารเป็น "King of Content" โดยการร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ได้แก ่

บริษัท ดีทอล์ค จํากดั (ผลติรายการทีวี), บริษัท สยามอินฟินิท จํากดั (ให้บริการเกมออนไลน์), บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จํากัด (ผลิตภาพยนตร์) และบริษัท นินจา รีเทินส์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (รับจัด

กิจกรรมและคอนเสร์ิต)  

ปี 2548 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอีเวนท์ โดยเข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 ใน บริษัท อินเด็กซ์  

อีเวนท์ เอเจนซี่ จํากัด (มหาชน) ผ่านบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) เพ่ือให้มีธุรกิจสือ่ท่ีครบวงจร ครอบคลมุทกุเซ็กเมนท์  

• บริษัทฯ ได้รับการโหวตให้เป็น "Best Small Cap" ของประเทศไทย และได้อนัดบัสองในการ

จ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ ซึง่จดัโดยนิตยสาร FinanceAsia 

• บริษัทฯ เข้าลงทนุใน บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือพฒันาความร่วมมือทางธุรกิจ เช่น 

ช่องทางการจําหนา่ยสนิค้า เป็นต้น 

• บริษัทฯ เข้าร่วมทุนในบริษัท คลีน คาราโอเกะ จํากัด เพ่ือให้บริหารจัดการเร่ืองลิขสิทธ์ิเพลง  

การจัดการเรียกเก็บเงิน จากตู้คาราโอเกะ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจด

ทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท 

• บริษัทฯ ลงทนุผ่าน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพ่ือขยายเข้าสู่ธุรกิจหนงัสือพิมพ์  

โดยการลงทนุใน  บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 20 และ บริษัทโพสต์ พบัลชิชิง 

จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 23.6 

ปี 2549 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ เข้าร่วมทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิสเนตคลบั จํากดั เพ่ือให้บริการด้านสถานออกกําลงักาย 

โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน จํานวน 40 ล้านบาท  

• บริษัทฯ เข้าร่วมทนุในบริษัท ลกัษ์มิวสคิ 999 จํากดั เพ่ือขยายธุรกิจด้านการผลติและจดัจําหนา่ย

สนิค้าเพลง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน จํานวน 20 ล้านบาท 

ปี 2550 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทรี-อาร์ดี จํากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 จํานวน 2.63 ล้านบาท   

ปี 2551 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ขอเพิกถอนหลกัทรัพย์จาก

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
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 หน้า 8/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2552 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนใน บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทศัน์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทนุ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามญั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 

ของทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท 

ปี 2553 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุในบริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จํากดั กบั บริษัท ซีเนริโอ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 

เพ่ือดําเนินการก่อสร้างสตดูิโอขนาดใหญ่ โดยถือหุ้นกนัในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน

จํานวน 200 ล้านบาท 

• บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ลกัษ์ แซทเทิลไลท์ จํากัด เพ่ือผลิตรายการออกอากาศผ่าน 

ดาวเทียม โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท 

ปี 2554 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮม ช้อปปิง้ อันดับ 1 ของ

สาธารณรัฐเกาหล ีเพ่ือประกอบธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจด

ทะเบียนทัง้หมด 540 ล้านบาท 

ปี 2555 บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั เพ่ือให้บริการแพลตฟอร์มโทรทศัน์

ผา่นดาวเทียม โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 100 ล้านบาท 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เพ่ือให้บริการ

โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมแบบเสียค่ารับชม (เพย์ ทีวี) โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียนทัง้หมด 1 ล้านบาท 

ปี 2556 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เพ่ือนําเงินจากการระดมทนุไปลงทนุใน Strategic Investment 

โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ด้วยอตัราสว่นการ

จดัสรร 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ในราคาหุ้นละ 10 บาท จํานวน 106,052,989 หุ้น สง่ผลให้บริษัท

ฯ สามารถระดมเงินทนุคิดเป็นจํานวนประมาณ 1 พนัล้านบาท จากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ทําให้

บริษัทมีจํานวนทนุจดทะเบียน 636,317,936 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 636,317,936 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

• บริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ และชนะการประมลู 2 ช่องได้แก่ ช่องทัว่ไปความคมชดัสงู 

(วาไรตี ้เอชดี) และช่องทัว่ไปความคมชดัมาตรฐาน (วาไรตี ้เอสดี) 

ปี 2557 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั ได้จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากดั ซึ่งดําเนิน

ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมแบบเสยีคา่รับชม (เพย์ ทีวี) ให้แกบ่ริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ จํากดั และ

บริษัท แซท เทรดดิง้ จํากดั ได้เข้าลงทนุในบริษัท ซีทีเอช จํากดั (มหาชน) ซึ่งดําเนินธุรกิจบริการ

จดัสง่สญัญาณโทรทศัน์ผา่นสายเคเบิล/ให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  
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 หน้า 9/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

• บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือนําเงินจากการระดมทุนไปลงทนุในโครงการใหม่ๆ จ่าย

ชําระคืนหนี ้และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดําเนินการจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ด้วยอตัราสว่นการจดัสรร 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น

ใหม ่ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท จํานวนไมเ่กิน 63,631,793 หุ้น และจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทนุให้แก่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจง จํานวนไมเ่กิน 120,000,000 หุ้น ในราคาไม่ตํ่ากว่า 13.50 บาท

ต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนทุนจดทะเบียนจํานวน 819,949,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 819,949,729 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2558 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

•    บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามญัของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ทัง้หมด 

จํานวน 49.55  ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท ได้รับเงินสทุธิ (หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง) 

เทา่กบั 297.16 ล้านบาท 

• ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนุมัติการสละสิทธิการซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน

บางสว่นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จํากดั (ปัจจุบนัช่ือ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั)  ให้กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบับริษัทฯ สง่ผลทําให้บริษัทฯ 

มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จํากดั (ปัจจุบนัช่ือ บริษัท เดอะ วนั เอ็น

เตอร์ไพรส์ จํากัด) เท่ากับร้อยละ 51 รวมทัง้อนุมัติการขายเงินลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ 

จํากดั ท่ีบริษัทฯ ถือครองทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้กบั บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จํากัด 

(ปัจจบุนัช่ือ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั) อีกด้วย 

• บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากดั (มหาชน) จํานวน 

86,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว) ในราคาหุ้นละ 5 บาท สงู

กว่ามูลค่าตามบญัชี ซึ่งอยู่ท่ีราคาหุ้นละ 3.40 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557) คิดเป็นมลูค่า

รวมทัง้สิน้ 430 ล้านบาท 

• บริษัทฯ จําหนา่ยเงินลงทนุกลุม่ธุรกิจสิง่พิมพ์ในเครือของบริษัทฯ ทัง้หมด คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 

45.00 ล้านบาท สงูกว่ามลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมลูค่ารวม 28.89 ล้าน

บาท 

• บริษัทฯ ยุติการดําเนินงานของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จํากัด (GTH) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารสิทธ์ิของผลงานทัง้หมดและจะมีการ

แต่งตัง้ตัวแทนในการบริหารสิทธ์ิอย่างเป็นทางการอีกครัง้ สําหรับผลงานท่ีทาง GTH กําลงั

ดําเนินการผลติอยูน่ัน้ GTH จะดําเนินการผลิตต่อและนําออกเผยแพร่ในนามของ GTH จนเสร็จ

สิน้ 

• บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทยอ่ย ช่ือ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั (GDH 559) เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต

และจัดจําหน่ายภาพยนตร์ รวมถึงสื่อโฆษณาและบริการจัดหานกัแสดง โดยมีทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว จํานวน 5 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 
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100%

25%

 

หมายเหตุ

 บจก. ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ 1)  หยุดดําเนินการชั�วคราว

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า

บริษัทอื�น

51%

51%

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล

100% 51% 100% 100% 51%100%

บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย
100% 100%100%

100%

บจก. เอ็มจีเอ 1) บจก. กู๊ดธิงแฮพเพ่น บจก. โกบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท บจก. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
100% 100%

บจก. ดิจิตอล เจน 1) บจก. เสียงดีทวีสุข

บจก. มอร์ มิวสิค 1) บจก. จีเอ็มเอ็ม ไท หับ บจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ�ง บจก. แซท เทรดดิ�ง บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ�งบมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน)

บจก. จีดีเอช ห้าห้าเก้า

บจก. ภาพดีทวีสุข
40% (ประเทศจีน) 1)

บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน 1) บจก. จี เอส-วัน 1)บจก. เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ บจก. แอ็กซ์ สตูดิโอ

100%

100%

บจก. เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ 1) บจก. งานดีทวีสุข บจก. ดิจิตอล อาร์มส์ 1) บจก. เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ

100% 45% 100% 100%20%

บจก. เอ็กแซ็กท์

100% 35% 100% 70%

100%

บจก. จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ บจก. เดอะ ซีเคร็ต ฟาร์ม บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ บจก. มีมิติ

100% 40% 100%

100%

100%

100% 25% 100%

บจก. มีฟ้า 1)

อินเตอร์เนชั�นแนล 100% 30% 100%

บจก. ทีน ทอล์ก 1)บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ�ง

100% 19% 100%

25%

บจก. นาดาว บางกอก

บจก. จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลับ 1)

91%

บจก. แกรมมี� พับลิชชิ�ง เฮ้าส์

บจก. เมจิค ฟิล์ม 1)

100%

บจก. บลิส พับลิชชิ�ง

บจก. ซีเนริโอ

51%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ�ง

บจก. แฟนทีวี

บจก. ดิจิสตรีม บจก. สนุกดีทวีสุข

บจก. จีดีซี บจก. สวัสดีทวีสุข

บจก. ทร-ีอาร์ดี
50%

บจก. แฟมมิลี� โนฮาว

 (อีก 49% ถือโดย บจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ�ง) 51%

50%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี
100%

บจก. ดีทอล์ค

 

3.2 โครงสร้างกลุม่บริษัทในปัจจบุนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียด ดงันี ้
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3.3 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการทํางานอยา่งสร้างสรรค์ หลากหลายในทกุมิติ และมีคณุภาพในระดบัสากล 

รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสง่มอบความสขุแบบไร้ขีดจํากดัให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง สอดรับกบัพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั ซึ่งกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดําเนินงานตามประเภทและลกัษณะของธุรกิจ โดย

จําแนกเป็น 2 กลุม่ธุรกิจใหญ่ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 

1.1 ธุรกิจเพลง ได้แก่   ธุรกิจสินค้าเพลงและช่องทางการจัดจําหน่าย  ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ธุรกิจบริหารและจัดเก็บ

ลขิสทิธ์ิ ธุรกิจโชว์บิซ (Showbiz Business) และธุรกิจบริหารศิลปิน 

1.2 ธุรกิจดิจิทลัทีวี จํานวน 2 ช่องได้แก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่งเป็นช่องรายการทัว่ไปความคมชดัปกติ (Standard Definition) 

และช่อง ‘One 31’ ซึง่เป็นช่องรายการทัว่ไปความคมชดัสงู (High Definition)  

2. กลุ่มธุรกิจอื่น ซึง่เป็นธุรกิจท่ีสนบัสนนุและตอ่ยอดจากกลุม่ธุรกิจหลกั เพ่ือสร้างการเติบโตให้กบักลุม่บริษัทฯ ได้อยา่งมัน่คง

ในระยะยาว ประกอบด้วย 

2.1 ธุรกิจวิทย ุ

2.2 ธุรกิจภาพยนตร์  

2.3 ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ 

2.4 ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดตามรายธุรกิจเป็นดงันี ้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก 

1.1 ธุรกิจเพลง 

ธุรกิจเพลงของกลุม่บริษัทฯ ดําเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) 

ตัง้แตก่ารคดัเลอืกศิลปิน การผลติงานเพลง การทําการตลาด การบริหารคอนเทนต์เพลง และการจดัจําหน่ายสินค้าทัง้

ทาง Physical และ Digital โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลิตแนวเพลงท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบนั

กลุม่บริษัทฯ มีศิลปิน นกัร้อง และนกัแสดง มากกวา่ 300 คน และมีเพลงท่ีเก็บรวบรวมไว้กวา่ 40,000 เพลง ทัง้นี ้ธุรกิจ

เพลงของกลุม่บริษัทฯ สามารถจําแนกออกเป็น 5 ธุรกิจยอ่ย ได้แก่  

• ธุรกิจสินค้าเพลง (Physical Products) และช่องทางการจัดจาํหน่าย (Distribution) 

ในปี 2558 กลุม่ธรุกิจสนิค้าเพลงได้ผลติผลงานเพลงทัง้สตริงและลกูทุ่ง จํานวนกว่า 299 Singles และผลิตอลับัม้

มากถึง 452 อลับัม้ ซึ่งครอบคลมุกลุม่เป้าหมายของผู้บริโภคทกุประเภท รวมถึงมีการทําอลับัม้รวมเพลงท่ีได้รับ

ความนิยมในแตล่ะชว่งเวลาตา่งๆ ของปี ในสว่นของช่องทางการจดัจําหนา่ยสนิค้าเพลงนัน้ บริษัทฯ ดําเนินการจดั

จําหน่ายทัง้ปลีกและสง่ โดยจะเน้นการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกสมยัใหม่รายใหญ่ (Modern Trade) 

ร้านค้าสง่ และผู้ ค้าปลกีแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ทัว่ประเทศ  

• ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้กลุม่ธุรกิจ

เพลง มีการพฒันาช่องทางการจดัจําหนา่ยในรูปแบบใหม่ๆ  เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กบักลุม่บริษัทฯ 
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มากขึน้  โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้นําคอนเทนต์เพลงมาแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลเ พ่ือกระจายไปสู่เครือข่าย

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี อินเทอร์เน็ต และผู้ประกอบการภายนอก โดยให้บริการดาวน์โหลดประเภทตา่งๆ เช่น เสียงเรียก

เข้า (Ringtone) เสียงรอสาย (Ringback Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิควีดีโอ (Full MV) ทัง้แบบราย

เพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายรายเดือน (Subscription Service) ผ่านช่องทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ี *123 

แกรมมี่ได้หมดเลย แอพพลิเคชัน่ 123GMM ทัง้บนระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ www.gmember.com และ 

iTunes Store นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดบริการให้ฟังเพลงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลด 

(Music Streaming) ผา่นแอพพลเิคชัน่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ท่ีลกูค้าสามารถรับฟังเพลง

ยอดนิยมได้ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้ได้ขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่าน GMM 

Grammy Official Account ทาง YouTube อีกด้วย 

• ธุรกิจบริหารและจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ (Copyright Management) 

ในส่วนของการบริหารและจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ บริษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิจากผู้ประกอบการภตัตาคาร 

ร้านอาหาร สื่อวิทย ุร้านคาราโอเกะ ตู้คาราโอเกะ และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ท่ีนําผลงานเพลงของบริษัทฯ ไปใช้ใน

เชิงการค้า 

• ธุรกิจโชว์บิซ (Showbiz Business)  

ในปี 2558 กลุม่บริษัทฯ ได้จดัคอนเสร์ิตจํานวน 22 งาน โดยมีคอนเสร์ิตใหญ่มากมาย ได้แก่ หลอ่มากมาก  ขนนก

กบัดอกไม้-ดิออริจินลัรีเทิร์นส์   The One & Only Concert 10 ปี อ๊อฟ-ปองศกัดิ์ บอดีแ้สลมสิบสาม 10 ปีเอไทม์

โชว์บิซ เป็นต้น  และได้จดัเทศกาลดนตรี (Music Festival) จํานวน 3 งาน คือ จิม้ไหล ่มิวสคิ เฟสติวลั 2   บ๊ิกเมาน์

เท้น มิวสิคเฟสติวลั 7  และ กาญจน์ ฟิล์มแอนด์มิวสิค เฟสติวลั 6 โดยรายได้หลกัของธุรกิจโชว์บิซมาจากการ

จําหน่ายบตัรเข้าชมคอนเสิร์ตและรายได้จากการสนบัสนุนของสปอนเซอร์ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีรายได้

เพ่ิมเติมจากการจําหนา่ยสนิค้าสือ่บนัทกึการแสดงสดของคอนเสิร์ตอีกด้วย 

• ธุรกิจบริหารศิลปิน (Artist Management Business) 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการฝึกทกัษะ และพฒันาตวัศิลปินเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางด้านการร้อง  การแสดง การ

เต้นรํา สาํหรับศิลปินทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวกบัดนตรี และท่ีไมเ่ก่ียวกบัดนตรี  รวมทัง้การจดัหางานและเพ่ิมช่องทางการ

จดัหารายได้ให้แก่ศิลปิน ทัง้ในรูปแบบงานจ้าง คอนเสิร์ต ผบั บาร์ และในรูปแบบการเป็นผู้ นําเสนอสินค้าต่างๆ 

ภายใต้การวางโมเดล Idol Business เพ่ือเป็นการตอ่ยอดรายได้อยา่งครบวงจร 

1.2 ธุรกิจดิจิทัลทีวี 

สบืเน่ืองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ได้จดัให้มี

การประมลูคลื่นความถ่ีสาํหรับการออกอากาศโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในเชิงพาณิชย์จํานวน 24 ช่อง ระหวา่งวนัท่ี 26 – 

27 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ช่องรายการสําหรับเด็กและ

ครอบครัวจํานวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจํานวน 7 ช่อง ช่องรายการทัว่ไปความคมชดัปกติจํานวน 7 ช่อง และช่อง

http://www.gmember.com/
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รายการทัว่ไปความคมชัดสงูจํานวน 7 ช่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถ่ี

สาํหรับการออกอากาศโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในเชิงพาณิชย์จํานวน 2 ช่อง ประกอบด้วย 

ประเภท ช่องรายการประเภททั่วไปความคมชัดปกต ิ

(Standard Definition) 

ช่องรายการประเภททั่วไปความคมชัดสงู 

(High Definition) 

ช่ือช่อง จีเอ็มเอ็ม 25 (GMM 25) วนั 31 (One 31)  

เลขช่อง ช่อง 25 ช่อง 31 

รูปแบบช่อง เน้นรูปแบบรายการทกุประเภทให้สอดแทรกความ

สนกุ หรือเป็นช่องอารมณ์ดี ตอกยํา้สโลแกน "สนกุ

ทกุวนั อยูด้่วยกนัทกุเวลา"  

รายการคณุภาพท่ีมีความหลากหลายสามารถ

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ข่าวท่ีแม่นยํา ซิท

คอมสุดฮิต และละครช่วงไพรม์ไทม์ในโปร

เจกต์ ‘ละครดี ดท่ีูช่องวนั (One)’   

กลุม่เปา้หมาย วยัรุ่นและคนรุ่นใหม่ท่ีมีรสนิยม มีไลฟ์สไตล์แอ็ค

ทีฟ เปิดกว้างรับแนวทางการสร้างสรรค์ใหม ่ๆ  

โมเดิร์นแมส กลุ่มครอบครัว คนทํางานท่ีช่ืน

ชอบความทนัสมยั มีรสนิยมด ี

เร่ิมออกอากาศ เมษายน 2557 เมษายน 2557 

 

2. กลุ่มธุรกิจอื่น 

2.1 ธุรกิจสื่อวิทยุ  

คือ การผลติรายการวิทยเุพ่ือออกอากาศผา่นสถานีวิทยกุระจายเสียง โดยการเข้าร่วมประมลูเวลาจดัรายการวิทยใุนระบบ

เอฟเอ็มจากสถานีวิทยตุ่าง ๆ เพ่ือนํามาประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์  โดยในปี 2558  กลุม่บริษัทฯ มีรายการวิทยทุัง้สิน้ 3 

สถานี  ซึง่แตล่ะสถานีมีลกัษณะเฉพาะและจดุเดน่ท่ีตา่งกนัไป เพ่ือให้ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายได้อย่างทัว่ถึง มีรายละเอียด

ดงันี ้

สถานีวทิยุ วัน/เวลาออกอากาศ/ 

รัศมีครอบคลุม 

ลักษณะรายการ กลุ่มเป้าหมาย สัมปทาน 

FM 89.0 MHz. 

Chill  FM  

 

ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง/ 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

ชลบรีุ 

รายการวิทยท่ีุเป็นศนูย์รวมเร่ือง 

กิน-เท่ียว-ช็อป และไลฟ์สไตล์

ข อ ง ค น เ มื อ ง  นํ า เ ส น อ ใ น

รูปแบบท่ี ฟังสนุก  ฟังสบาย 

ควบคูก่บัเพลงเพราะ เพลงฮิตท่ี

หลากหลาย ด้วยสโลแกนว่า 

“เพลงเพราะร้องตามได้ ไลฟ์

สไตล์ กิน เท่ียว ช็อป”  

ก ลุ่ ม ห นุ่ ม ส า ว อ อ ฟ ฟิ ศ

คนทํางานรุ่นใหม่ ทันสมัย 

ทัง้ชายและหญิง อายุ

ระหว่าง 25 - 35 ปี  มี

รสนิยมการฟังเพลงท่ีไม่

เหมือนใคร 

สถานีวิทย ุ

กระจายเสยีง          

ยานเกราะ 
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สถานีวทิยุ วัน/เวลาออกอากาศ/ 

รัศมีครอบคลุม 

ลักษณะรายการ กลุ่มเป้าหมาย สัมปทาน 

FM 94.0 MHz. 

EFM   

 

ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง/ 

ก รุ ง เ ท พ ฯ  ป ริ ม ณ ฑ ล 

อา่งทอง  กาญจนบรีุ 

ชลบุรี  (บางส่วน) และ

ราชบรีุ 

คลื่นบันเทิงอันดับ 1 คลื่นแรก

และคลืน่เดียวในประเทศไทย ท่ี

รายงานข่าวคราวในวงการ

บันเทิงท่ีเร็วกว่า ลึกกว่า เป็น 

Talk of The Town  อย่าง

แท้จริง  

กลุ่มวัยรุ่นและคนทํางาน  

ทุกเพศ  อายุระหว่าง 18-

30 ปี  ท่ี ช่ื น ช อ บ ค ว า ม

ทันสมัยและติดตามข่าว

คราว ความเคลื่อนไหว  ใน

แวดวงบนัเทิงตา่งๆ  

ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทัศ น์

กองทพับก 

FM 106.5 MHz. 

Green Wave 

 

 

ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง / 

ก รุ ง เ ท พ ฯ  ป ริ ม ณ ฑ ล 

เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

รายการวิทยุ เ พ่ือสังคมและ

สิ่งแวดล้อมรายการแรกและ

รายการเดียวในประเทศไทยท่ี

เ ปิดเพลงไทยสากลแนวฟัง

สบายท่ีได้ รับความนิยมมา

ยาวนานถึง 25 ปี และยังคง

มุ่งมั่นตัง้ใจรักษาคุณภาพดัง

เห็นได้จากรางวลัมากมายจาก

หลายสถาบนั 

กลุ่มคนทํางานทัง้ชายและ

หญิงอาย ุ 30 ปีขึน้ไป  ท่ีมี

ฐานะมัน่คงและกําลงัซือ้สงู

เป็นคนท่ีมีมุมมองทันสมัย

เชิงสร้างสรรค์ มีความคิด  

ใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

และเร่ืองรอบๆ ตวั 

สาํนกังาน กสทช. 

ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่ธุรกิจสือ่วิทย ุดําเนินการภายใต้บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้ 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ เข้าร่วมประมลูเวลาและดําเนินการผลติรายการวิทย ุคลื่น 

F.M. 89.0 Chill FM  คลืน่ F.M. 94.0 EFM และคลืน่ F.M. 106.5 Green Wave  

• บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั เป็นผู้ดําเนินการเข้าร่วมประมลูเวลาและให้เช่าชว่งสถานีวิทย ุและมีบริษัทท่ี

บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั ถือหุ้น ได้แก ่บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากดั มีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกและ

ชําระแล้ว 2 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจให้บริการจดันําเท่ียวทัง้ในและตา่งประเทศ 

2.2  ธุรกิจภาพยนตร์  

ในปี 2558 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภาพยนตร์ภายใต้บริษัทในเครือได้แก่ บริษัท จีทีเอช จํากดั (GTH) โดยมีภาพยนตร์ท่ีออก

ฉาย จํานวน 2 เร่ืองได้แก่ “ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพกั ห้ามรักหมอ” และ “เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ” ซึ่งทัง้ 2 เร่ืองได้รับการ

ตอบรับท่ีดี สามารถทํารายได้ติดอนัดบัต้น ๆ ของ Box Office ภาพยนตร์ไทย แต่เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพใน

อนาคต บริษัทฯ ได้ยุติการดําเนินงานของ บริษัท จีทีเอช จํากัด (GTH) ตัง้แต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นพร้อมทัง้จัดตัง้บริษัทใหม่ภายใต้ช่ือ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด (GDH 559) มี

เป้าหมายผลิตภาพยนตร์ท่ีมีคณุภาพออกสูต่ลาดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 เร่ืองต่อปี โดยยงัคงไว้ซึ่งแบบ

ฉบบัของตวัเอง ทัง้นี ้บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั มีความพร้อมทัง้ในด้านการผลติและศกัยภาพของบคุลากร ทีมงานท่ีมี

ความชํานาญ  เพ่ือนําเสนอความภาพยนตร์ท่ีมีความแปลกใหมแ่ละสร้างความสขุให้กบัคนดภูาพยนตร์ไทย  
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2.3  ธุรกิจโฮม ช้อปป้ิง 

ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ (Home Shopping) เป็นธุรกิจจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจดัจําหน่าย แบบตลอด 24 ชัว่โมง ผ่าน

ช่องรายการท่ีใช้ช่ือว่า ‘โอ ช้อปปิง้ (O Shopping)’ ซึ่งลกูค้าสามารถเลือกซือ้สินค้าได้แม้อยู่ภายในบ้านของตนเอง 

บริหารงานโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท ซีเจ โอ ช้อปปิง้ 

จํากดั จากประเทศเกาหลใีต้ ซึง่เป็นผู้ดําเนินกิจการโฮม ช้อปปิง้ชัน้นําในประเทศเกาหลใีต้และยงัได้ขยายธุรกิจไปในหลาย 

ๆ ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย บริษัทฯ เข้าร่วมทนุกบั บริษัท ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จํากดั ด้วยเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด และ

ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญสงูของ บริษัท ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จํากดั จากประเทศเกาหลีใต้  คาดว่าการร่วมทนุนีจ้ะ

ทําให้ โอ ช้อปปิง้สามารถขึน้เป็นผู้ นําช่องโฮมช็อบปิง้อนัดบัหนึ่งของเมืองไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์การนําเสนอ

รายการช่องโฮม ช้อปปิง้ในรูปแบบท่ีแตกต่างจากช่องอ่ืน โดยเน้นท่ีความสด  ใหม่  ไม่เหมือนใคร ให้ความรู้เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม เรียกได้ว่าเป็นช่อง Shopfotainment (“Shopping” “Information” 

“Entertainment”) ท่ีจะสร้างทัง้ความบนัเทิงในครอบครัว รวมทัง้เป็นทางเลือกใหม่ในการช้อปปิง้อีกด้วย พร้อมกนันีย้งัมี

ผลติภณัฑ์หลากหลายประเภท ท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีทัง้คณุภาพท่ีได้มาตรฐานและเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงได้รับความ

เช่ือถือจากผู้บริโภค อีกทัง้ยงัเน้นบริการการจดัสง่ท่ีสะดวกและรวดเร็วครบทกุความต้องการทัว่ประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

พร้อมเสนอทางเลอืกในการชําระเงินท่ีหลากหลายตรงกบัความต้องการของลกูค้า เช่น การชําระเงินผ่านทางเครดิตคาร์ด 

หรือการชําระเงินสดเมื่อได้รับสนิค้า  

2.4   ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

การดําเนินธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมของบริษัทฯ ในปัจจบุนั แบง่ออกได้เป็น 2 สว่นหลกัๆ คือ  

1)  ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม “GMM Z”  

ธุรกิจดงักลา่วได้มีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2555 โดยเป็นการจดัจําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณ

ดาวเทียม GMM Z ซึง่มีผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือกลุม่เปา้หมายทกุระดบั  

1.1) กลอ่ง GMM Z HD สําหรับกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการรับชมช่องแบบความคมชดัสงู (High Definition) พร้อมระบบ

เสยีง Dolby Digital 5.1 

1.2) กลอ่ง GMM Z HD Lite ซึ่งเป็นกลอ่งรุ่นใหม่ท่ีสามารถรับชมช่องแบบความคมชดัสงู และรองรับทีวีดิจิทลัได้

ด้วย สาํหรับลกูค้าท่ีต้องการรับชมภาพแบบความคมชดัสงูในราคายอ่มเยาว์กวา่  

1.3) กลอ่ง GMM Z Smart สาํหรับกลุม่ลกูค้าระดบักลางสามารถใช้ได้ทัง้ดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band 

1.4) กลอ่ง GMM Z Mini สาํหรับรองรับลกูค้าท่ีมีงบประมาณจํากดัและต้องการเปลีย่นวิธีการรับชมโทรทศัน์จากเสา

ก้างปลามาเป็นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

1.5) กลอ่ง GMM Z Mini Gold เป็นกลอ่งรุ่นใหม ่เปลีย่นโฉมหน้าเป็นหน้าปัดสทีอง พร้อมรีโมทเลก็ กะทดัรัด กระชบั

มือ  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัได้จําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณดิจิทลัทีวี GMM Z Zeason by Loxley โดยเป็นความร่วมมือ

ระหว่างบริษัท แซท เทรดดิง้ จํากัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแกรมมี่ และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะ

รับผิดชอบในด้านการผลิต พฒันาผลิตภณัฑ์ และควบคมุคณุภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระดบัสงูท่ีกําหนดไว้ 

โดยสินค้าทุกชิน้ประกอบในเมืองไทย และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กสทช. นอกจากจุดเด่นด้านคุณภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพและความทนทานสงูแล้ว ซอฟต์แวร์ท่ีอยู่ในกลอ่ง GMM Z Zeason by Loxley ยงัเป็นซอฟต์แวร์ท่ีได้รับ
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การพฒันาขึน้มาใหมโ่ดยเฉพาะ ทําให้การทํางานมีความเสถียร และรองรับฟังก์ชัน่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถเปลีย่นช่องได้เร็วกวา่กลอ่งทัว่ไป 

2)  ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  

ธุรกิจดงักลา่วซึง่เป็นธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์เพ่ือออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม โดยในการผลิตแต่ละ

ช่องมีต้นทนุไม่สงูมากนกัเมื่อเทียบกบัในอดีตท่ีผ่านมา เน่ืองจากรัศมีของสญัญาณดาวเทียมสามารถสง่สญัญาณ

ออกอากาศได้ครอบคลมุหลายพืน้ท่ีทัง้ในและต่างประเทศ โดยผู้ลงทนุไม่ต้องเสียเวลาติดตัง้เสาสง่สญัญาณ เพียง

พฒันาเนือ้หาหรือรายการท่ีออกอากาศ และขอใบอนญุาตสง่สญัญาณโทรทศัน์ ก็สามารถให้บริการได้  

 

ณ สิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทฯ ได้ผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีสามารถรับชมได้ทกุแพลตฟอร์ม ฟรีทแูอร์เพ่ือ

ออกอากาศผา่นดาวเทียมไทยคม รวม 2 ช่อง ดงัตอ่ไปนี ้

 

ช่องแกรมม่ี ประเภทรายการ กลุ่มเป้าหมาย ออกอากาศครัง้แรก 

Fan Music   

    

เพลงไทยทกุสงักดัของแกรมมี่ทัง้ ป๊

อบ  ร๊อค  แดนซ์  ลูกทุ่ ง  ภายใ ต้

สโลแกน “ทกุเพลงของคณุ” 

ทกุเพศทกุวยั เปลี่ ยน รูปแบบจาก 

Fan TV เป็น Fan 

Music ในปี 2558 

Money Channel* 

 

รายการเก่ียวการเงิน การลงทนุ คนทั่วไป และวัยทํางานท่ีมี

ความสนใจเ ร่ืองเ ก่ียวกับ

การเงินและการลงทนุ 

ตลุาคม 2552 

* ร่วมถือหุ้นกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในสดัสว่นร้อยละ 50 ผา่นบริษัทแฟมมิลี ่โนฮาว จํากดั 
 

4. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอืหุ้น 15 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

รายช่ือผู้บริหาร ณ ปัจจบุนั (ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

 ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวบษุบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 

2. นายกริช ทอมมสั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสคิ 

3. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั ทีวี 

4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีว ี

5. นางกานต์สดุา  แสนสทุธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

6. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 

7. นางสาวจิตรลดา  เฮงยศมาก ประธานเจ้าหน้าท่ีกฎหมาย 

8. นายภาวิต  จิตรกร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.onlinethailand.net/tv_online/images/fan-music.jpg&imgrefurl=http://www.onlinethailand.net/tv_online/Fan-Music.php&h=90&w=90&tbnid=7DWJcyxnIvFq0M:&docid=mmUMhpoMeZB0fM&ei=lOSuVu--B4GjugS0jZjQCg&tbm=isch&ved=0ahUKEwjv2NS64tXKAhWBkY4KHbQGBqoQMwgfKAAwAA
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.onlinethailand.net/tv_online/images/fan-music.jpg&imgrefurl=http://www.onlinethailand.net/tv_online/Fan-Music.php&h=90&w=90&tbnid=7DWJcyxnIvFq0M:&docid=mmUMhpoMeZB0fM&ei=lOSuVu--B4GjugS0jZjQCg&tbm=isch&ved=0ahUKEwjv2NS64tXKAhWBkY4KHbQGBqoQMwgfKAAwAA�
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 หน้า 17/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 15 รายแรก ณ วนัท่ีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 (ลา่สดุ) 

 ชื่อ จาํนวนหุ้น สัดส่วน  

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม 392,646,499 47.89% 

2. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 132,082,123 16.11% 

3. นายณฐัพล จฬุางกรู 62,397,500 7.61% 

4. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.98% 

5. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH   23,052,520 2.81% 

6. นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77% 

7. บริษัท เกิดฟา้ จํากดั* 15,939,745 1.94% 

8. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 12,278,693 1.50% 

9. นายระฟา้ ดาํรงชยัธรรม 9,000,000 1.10% 

10. นายฟา้ใหม ่ดาํรงชยัธรรม 9,000,000 1.10% 

11. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ** 6,930,840** 0.85% 

12. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,151,900 0.63% 

13. กองทนุเปิด บวัหลวงตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 5,001,200 0.61% 

14. นางจารุณี ชินวงศ์วรกลุ 4,820,080 0.59% 

15. กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ 4,816,500 0.59% 

หมายเหต ุ: * ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เกิดฟา้ จํากดั ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ประกอบด้วย นางสาวฟา้ฉาย ดํารงชยัธรรม 

นายฟา้ใหม ่ดํารงชยัธรรม นายระฟา้ ดํารงชยัธรรม และนางสาวอิงฟา้ ดํารงชยัธรรม ในสดัสว่นการถือหุ้นคนละร้อย

ละ 25.00 

** ณ วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ มีการถือหุ้นบริษัทฯ เพ่ิมเติม รวมเป็นจํานวน 6,930,856 

หุ้น 

ท่ีมา : บริษัทฯ และ www.bol.co.th 

 

5. ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (สาํหรับปีบัญชี 2556 – 2558) 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2556 – 2558 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

http://www.bol.co.th/
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 หน้า 18/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 *

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,058,808            14.0             864,526              6.0         1,653,068         13.1       

     เงินลงทุนชั่วคราว 175,952               2.3               1,075,891            7.4         2,065,744         16.4       

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,414,957            18.6             2,239,273            15.5        2,421,666         19.2       

     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 59,973                 0.8               39,977                0.3         269,124            2.1         

     สินค้าคงเหลือ 300,990               4.0               629,252              4.4         619,683            4.9         

     เงินทดรองจ่าย 45,760                 0.6               76,122                0.5         166,798            1.3         

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 290,068               3.8               367,528              2.5         1,581,576         12.5       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,346,508            44.1             5,292,569            36.6        8,777,659         69.6       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า 616,363               8.1               326,149              2.3         -                   -         

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 275,721               3.6               277,595              1.9         301,389            2.4         

     เงินลงทุนระยะยาวอื่น 3,504                  0.0               1,286,429            8.9         342,480            2.7         

     เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                      -               -                     -         4,966                0.0         

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 524,046               6.9               1,428,854            9.9         1,785,009         14.2       

     ค่าความนิยม 36,660                 0.5               36,660                0.3         79,857              0.6         

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 348,602               4.6               402,516              2.8         530,178            4.2         

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1,739,140            22.9             4,685,378            32.4        -                   -         

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 416,019               5.5               437,989              3.0         242,152            1.9         

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 283,052               3.7               287,198              2.0         539,824            4.3         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,243,107            55.9             9,168,767            63.4        3,825,854         30.4       

รวมสินทรัพย์ 7,589,615            100.0           14,461,336          100.0      12,603,513        100.0     

งบการเงินรวม
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 หน้า 19/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 *

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

(ปรับปรุงใหม่)

         หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 3,000                  0.0               964,057              6.7         4,329,437         34.4       

     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,489,010            19.6             1,801,362            12.5        2,521,759         20.0       

     รายได้รับล่วงหน้า 436,021               5.7               390,287              2.7         549,444            4.4         

     ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -                       30,000                0.2         28,848              0.2         

     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 11,452                 0.2               12,657                0.1         18,721              0.1         

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

        ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 409,814               5.4               916,383              6.3         -                   -            

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8,243                  0.1               27,084                0.2         31,275              0.2         

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 209,129               2.8               326,374              2.3         437,197            3.5         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,566,669            33.8             4,468,204            30.9        7,916,680         62.8       

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,625,545            21.4             3,325,266            23.0        281,152            2.2         

   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 29,145                 0.4               35,159                0.2         40,557              0.3         

    ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

       - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,024,311            13.5             2,830,404            19.6        -                   -            

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 310,151               4.1               313,441              2.2         335,038            2.7         

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 122                     0.0               4,558                  0.0         14,506              0.1         

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -                      -                  -                     -             38,799              0.3         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,989,274            39.4             6,508,828            45.0        710,053            5.6         

รวมหนี้สิน 5,555,944            73.2             10,977,033          75.9        8,626,733         68.4       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

        ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 819,950               10.8             819,950              5.7         636,318            5.0         

     ส่วนเกินทุน

        ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 4,847,629            63.9             4,847,629            33.5        2,580,595         20.5       

        ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่โอนชดเชยขาดทุนสะสม

           ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 271,204               3.6               271,204              1.9         271,204            2.2         

        ส่วนเกินทุนจากส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 859,297               11.3             860,965              6.0         860,965            6.8         

     กําไรสะสม

        จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 63,632                 0.8               63,632                0.4         63,632              0.5         

        สํารองตามกฎหมายที่โอนชดเชยขาดทุนสะสม

           ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 50,000                 0.7               50,000                0.3         50,000              0.4         

        ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (4,622,447)           (60.9)            (3,424,549)           (23.7)       (1,012,032)        (8.0)        

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (467,048)              (6.2)              (445,525)             (3.1)        (405,052)           (3.2)        

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,822,216            24.0             3,043,305            21.0        3,045,629         24.2       

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 211,455               2.8               440,998              3.0         931,151            7.4         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,033,672            26.8             3,484,303            24.1        3,976,780         31.6       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,589,615            100.0           14,461,336          100.0      12,603,513        100.0     

0

งบการเงินรวม
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 หน้า 20/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 *

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

(ปรับปรุงใหม่)

การดําเนินงานต่อเนื่อง

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,743,007            28.3             2,677,334            28.9        2,275,713         20.7       

รายได้จากการให้บริการ 4,606,887            47.5             5,348,112            57.7        7,514,833         68.4       

รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ 1,248,429            12.9             831,937              9.0         821,606            7.5         

รายได้อื่น    

   ดอกเบี้ยรับ 19,822                 0.2               56,595                0.6         48,800              0.4         

   เงินปันผลรับ -                       12,358                0.1         34,338              0.3         

   กําไรจากการขายเงินลงทุน 228,138               2.4               147,049              1.6         -                   -         

กําไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 731,281               7.5               -                     -         -                   -         

   อื่น ๆ 126,013               1.3               190,557              2.1         294,537            2.7         

รวมรายได้อื่น 1,105,255            11.4             406,559              4.4         377,675            3.4         

รวมรายได้ 9,703,577            100.0           9,263,943            100.0      10,989,826        100.0     

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทุนขายและบริการ 5,742,911            59.2             6,223,409            67.2        6,990,753         63.6       

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 638,895               6.6               815,162              8.8         1,006,545         9.2         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,889,156            29.8             2,979,107            32.2        3,185,432         29.0       

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,030,340            10.6             -                     -         -                   -         

รวมค่าใช้จ่าย 10,301,302          106.2           10,017,677          108.1      11,182,730        101.8     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (597,725)              (6.2)              (753,734)             (8.1)        (192,904)           (1.8)        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,513                  0.0               14,351                0.2         15,976              0.1         

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (337,734)              (3.5)              10,152                0.1         -                   -         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ (930,946)              (9.6)              (729,230)             (7.9)        (176,928)           (1.6)        

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (271,593)              (2.8)              (458,532)             (4.9)        (134,565)           (1.2)        

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,202,538)           (12.4)            (1,187,762)           (12.8)       (311,492)           (2.8)        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 67,307                 0.7               71,387                0.8         (91,211)             (0.8)        

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (1,135,232)           (11.7)            (1,116,374)           (12.1)       (402,703)           (3.7)        

การดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก -                      -               (1,228,996)           (13.3)       (818,448)           (7.4)        

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,135,232)           (11.7)            (2,345,371)           (25.3)       (1,221,152)        (11.1)      

  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

   กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (1,145,484)           (1,183,521)           (464,261)           

   ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก -                      (1,228,996)           (818,448)           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,145,484)           (2,412,517)           (1,282,710)        

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

   กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง 10,252                 67,147                61,558              

   กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก -                      -                     -                       

กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

     ของบริษัทย่อย 10,252                 67,147                61,558              

(1,135,232)           (2,345,371)           (1,221,152)        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1.40)                   บาท (3.66)                   บาท (2.27)                บาท

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1.40)                   บาท (1.80)                   บาท (0.82)                บาท

งบการเงินรวม



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 หน้า 21/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 *

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

(ปรับปรุงใหม่)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,135,232)           (11.7)            (2,345,371)           (25.3)       (1,221,152)        (11.1)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (53,829)                (0.6)              -                      (32,957)             (0.3)        

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (1,493)                 (0.0)              (106)                    (0.0)        (1,340)               (0.0)        

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

   หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 33                       0.0               35,125                0.4         88,804              0.8         

โอนกลับผลขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

   หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (20,064)                (0.2)              (75,226)               (0.8)        161,838            1.5         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (75,352)                (0.8)              (40,208)               (0.4)        216,345            2.0         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,210,584)           (12.5)            (2,385,578)           (25.8)       (1,004,806)        (9.1)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,219,421)           (2,452,725)           (1,060,523)        

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 8,837                  67,147                55,716              

(1,210,584)           (2,385,578)           (1,004,806)        

งบการเงินรวม



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 หน้า 22/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 *

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (1,202,538)           (1,187,762)           (311,492)           

ขาดทุนก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก -                      (1,228,996)           (818,448)           

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (1,202,538)           (113.6)          (2,416,758)           (279.5)     (1,129,941)        (68.4)      

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา 275,525               26.0             296,050              34.2        350,242            21.2       

   ค่าตัดจําหน่าย 294,974               27.9             941,936              109.0      376,694            22.8       

   ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 179,149               16.9             225,121              26.0        -                   - 

   ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ (19,487)                (1.8)              (30,416)               (3.5)        (35,693)             (2.2)        

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) (153,496)              (14.5)            (33,336)               (3.9)        203,585            12.3       

   ค่าเผื่อ (โอนกลับ) สินค้ารับคืน 5,390                  0.5               (109,370)             (12.7)       108,088            6.5         

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,030,340            97.3             -                     -         -                   -         

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 124,707               11.8             -                     -         -                   -         

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,496                  0.4               188,501              21.8        -                   - 

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (54,480)                (5.1)              (3,226)                 (0.4)        -                   - 

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า (103,401)              (9.8)              -                     - -                   - 

   ขาดทุน (กําไร) จากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      - (1,593)                 (0.2)        -                   - 

   (กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น (70,257)                (6.6)              (147,049)             (17.0)       (114,395)           (6.9)        

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (1,454)                 (0.1)              10,495                1.2         4,652                0.3         

   เงินปันผลรับ -                      -               (12,358)               (1.4)        (34,338)             (2.1)        

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4,513)                 (0.4)              (14,351)               (1.7)        (15,976)             (1.0)        

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 337,734               31.9             (10,152)               (1.2)        -                   -         

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (โอนกลับ) (9,362)                 (0.9)              20,009                2.3         39,547              2.4         

   กําไรที่เกิดจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (731,281)              (69.1)            -                     -         -                   -         

   ดอกเบี้ยรับ (19,822)                (1.9)              (56,595)               (6.5)        (49,100)             (3.0)        

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 271,593               25.7             458,532              53.0        139,285            8.4         

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 153,816               14.5             (694,561)             (80.3)       (157,351)           (9.5)        

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 617,045               58.3             (120,433)             (13.9)       396,489            24.0       

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (62,377)                (5.9)              172,514              20.0        50,617              3.1         

   สินค้าคงเหลือ 329,193               31.1             (61,915)               (7.2)        84,196              5.1         

   เงินทดรองจ่าย 25,035                 2.4               76,978                8.9         21,047              1.3         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 59,638                 5.6               (108,605)             (12.6)       (302,257)           (18.3)      

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (351,506)              (33.2)            (595,976)             (68.9)       (408,517)           (24.7)      

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 20,197                 1.9               (277,855)             (32.1)       (9,627)               (0.6)        

   รายได้รับล่วงหน้า 56,832                 5.4               (127,154)             (14.7)       36,245              2.2         

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (87,356)                (8.3)              62,281                7.2         (107,390)           (6.5)        

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (17,397)                (1.6)              (8,027)                 (0.9)        (6,545)               (0.4)        

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -                      -               -                     -         7,556                0.5         

 เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 743,121               70.2             (1,682,753)           (194.6)     (395,538)           (23.9)      

   จ่ายดอกเบี้ย (144,998)              (13.7)            (191,512)             (22.2)       (151,769)           (9.2)        

   จ่ายภาษีเงินได้ (226,978)              (21.4)            (246,662)             (28.5)       (291,783)           (17.7)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 371,146               35.1             (2,120,927)           (245.3)     (839,089)           (50.8)      

งบการเงินรวม

 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 หน้า 23/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 *

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้ออุปกรณ์ (273,067)              (25.8)            (504,185)             (58.3)       (518,299)           (31.4)      

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินลดลง (15,388)                (1.5)              -                     -         (2,715)               (0.2)        

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า (571,550)              (54.0)            (10,298)               (1.2)        -                   - 

เงินสดลดลงสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 220,806               20.9             (749,045)             (86.6)       -                   - 

เงินสดลดลงสุทธิจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย (34,084)                (3.2)              -                     -         -                   -         

เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      - 6,967                  0.8         -                   - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 438,686               41.4             -                     -         -                   - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 297,803               28.1             188,737              21.8        1,456,410         88.1       

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม (3,600)                 (0.3)              (5,400)                 (0.6)        (22,487)             (1.4)        

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                      -               (5,423)                 (0.6)        (742)                 (0.0)        

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 111,526               10.5             48,360                5.6         22,012              1.3         

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) -                      -               404,130              46.7        1,234                0.1         

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                      -               12,358                1.4         34,338              2.1         

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 9,163                  0.9               11,949                1.4         41,502              2.5         

เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย 2,450                  0.2               -                     -         55,951              3.4         

ดอกเบี้ยรับ 19,822                 1.9               65,244                7.5         39,711              2.4         

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 899,939               85.0             988,726              114.4      (1,509,687)        (91.3)      

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (305,000)              (28.8)            (1,130,000)           (130.7)     -                   - 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 797,506               75.3             (677,882)             (78.4)       (402,772)           (24.4)      

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) (901,057)              (85.1)            (3,307,841)           (382.6)     1,220,246         73.8       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,012,350            95.6             5,409,190            625.7      142,790            8.6         

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,022,500)           (96.6)            (2,318,000)           (268.1)     (287,024)           (17.4)      

จ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (15,583)                (1.5)              (23,136)               (2.7)        (21,185)             (1.3)        

เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (46,089)                (4.4)              (80,564)               (9.3)        (63,944)             (3.9)        

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                      -               2,450,666            283.5      1,060,530         64.2       

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (972,878)              (91.9)            2,130,316            246.4      2,051,413         124.1     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (1,493)                 (0.1)              (106)                    (0.0)        (1,340)               (0.1)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 194,282               18.3             (668,598)             (77.3)       808,211            48.9       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 864,527               81.7             1,533,125            177.3      844,857            51.1       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,058,809            100.0           864,527              100.0      1,653,068         100.0     

1,000                  -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้ชําระเงิน -                      11,397                -                   

   สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน 11,104                 17,442                12,378              

งบการเงินรวม

 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 หน้า 24/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

อัตราส่วนทางการเงิน

2558 2557 2556 *

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.30 เท่า 1.18 เท่า 1.11 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.90 เท่า 0.96 เท่า 0.73 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด** 0.21                    เท่า (0.27)                   เท่า (0.05)                เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ** 6.88 เท่า 5.06 เท่า 4.79 เท่า

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 53 วัน 72 วัน 76 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ** 12.35 เท่า 9.97 เท่า 8.43 เท่า

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 30 วัน 37 วัน 43 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ** 4.82 เท่า 3.91 เท่า 3.73 เท่า

ระยะเวลาชําระหนี้ 76 วัน 93 วัน 98 วัน

Cash Cycle 7 วัน 15                      วัน 22                    วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรขั้นต้น 33.21                  % 29.74                  % 34.13                %

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (6.38)                   % (8.95)                   % (2.53)                %

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (120.33)                % 204.54                % 143.29              %

อัตรากําไรสุทธิ (11.80)                 % (26.04)                 % (11.67)               %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ** (47.09)                 % (79.24)                 % (42.12)               %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ** (10.39)                 % (17.83)                 % (10.66)               %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ** (89.09)                 % (131.71)               % (54.59)               %

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ** 0.88 เท่า 0.68 เท่า 0.91 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.73 เท่า 3.15 เท่า 2.17 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย 5.13                    เท่า (8.79)                   เท่า (2.61)                เท่า

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน(cash basis) 0.62                    เท่า (0.70)                   เท่า (0.73)                เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล -                      % -                     % -                   %

อัตราการเติบโต (Growth Ratio)

สินทรัพย์รวม (47.52)                 % 14.74                  % 9.93                 %

หนี้สินรวม (49.39)                 % 27.24                  % 14.47                %

รายได้จากการขายหรือบริการ (2.92)                   % (16.54)                 % (7.20)                %

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (7.02)                   % (9.49)                   % 12.15                %

กําไรสุทธิ (52.52)                 % 88.08                  % 298.28              %

ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.22 บาท 4.62 บาท 5.39 บาท

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น *** (1.40)                   บาท (3.66)                   บาท (2.27)                บาท

เงินปันผลต่อหุ้น**** -                      บาท -                     บาท -                   บาท

  *    งบการเงินปี 2556 ไม่ได้ปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานที�ประกาศใช้ในปี 2557 เรื�องงบการเงินรวมและการร่วมการงาน

 **  ใช้วิธีการคํานวณแบบหาค่าเฉลี�ย

***  คํานวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

****  เงินปันผลต่อหุ้นใช้เกณฑ์ accrued

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

 

  



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 หน้า 25/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

รายได้ 

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2558 เท่ากบั 9,704 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จากปี 2557 และมีรายได้จากการ

ขายสนิค้า การให้บริการและค่าลิขสิทธ์ในปี 2558 เท่ากบั 8,598 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

สบืเน่ืองจากการลดลงของรายได้ในกลุม่ธุรกิจดิจิทลัทีวีช่องวนั ซึง่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนการบนัทึกบญัชีจาก

งบการเงินรวมเป็นการบนัทกึตามวธีิสว่นได้เสยี อยา่งไรก็ตามรายได้จากธุรกิจอ่ืนของกลุม่บริษัทยงัคงมีการเติบโต

ในอตัราร้อยละ 5.8 จากการเติบโตของกลุม่ธุรกิจเพลง ดิจิทลัทีวีช่อง GMM25 ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ และอ่ืนๆ 

รายละเอียดรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ตามประเภทและลกัษณะของธุรกิจ มีดงันี ้

1) กลุ่มธุรกิจเพลง รายได้หลกัประกอบด้วย ธุรกิจสินค้าเพลงและช่องทางการจดัจําหน่าย  ธุรกิจดิจิทลัคอน

เทนต์ และธุรกิจโชว์บิซ โดยรายได้จากธุรกิจเพลงในปี 2558 เท่ากบั 3,252 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.4 จากปี

2557 จากการเติบโตของดิจิทลัคอนเทนต์ และโชว์บิซซึ่งมีจํานวนจดัแสดงคอนเสิร์ตมากขึน้ในปีนี ้โดยมีการจัด

คอนเสิร์ตขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นปี สร้างกระแสตอบรับท่ีดีจนถึงไตรมาสสดุท้ายท่ีมีการจัดเทศกาล

ดนตรีอย่างยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกนัรายได้ในการบริหารศิลปินก็เติบโตได้ดีจากการจ้างศิลปินไปร่วมงานกิจกรรม

ตา่ง ๆ เพ่ิมมากขึน้ สาํหรับดิจิทลัมิวสคิประสบความสาํเร็จในการให้บริการใหม่ คือ SMS Song2U และการขยาย

ช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ของกลุม่บริษัทฯ ผา่นความร่วมมือกบั YouTube ทําให้สามารถสร้างรายได้จากยอด

วิวและการโฆษณาเพ่ิมสงูกว่าเท่าตวัในปีนี ้โดยช่อง GMM Grammy Official เป็นช่องท่ีได้รับความนิยมอนัดบั 1 

ของ YouTube Thailand ด้วยจํานวนสมาชิกกวา่ 6.1 ล้านราย ทัง้นี ้จนถึง ณ สิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีช่องอยูใ่น 

YouTube Thailand ถึง 39 ช่อง และมีจํานวนสมาชิกรวมกว่า 14.3 ล้านรายช่ือ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่า

ช่องทาง YouTube เป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมและมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  

2) กลุ่มธุรกิจดิจิทัลทีวี ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ซึ่งเป็นช่องรายการประเภททั่วไปความคมชัดปกติ (Standard 

Definition) ประกอบด้วย ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ดิจิทลัทีวี ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมฟรีทูแอร์ช่องแบง

แชนแนล โดยบริษัทฯ มีรายได้ในปี 2558 เท่ากับ 1,680 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 6.4 จากปี 2557 จากการ

ดําเนินงานของช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ขณะท่ีสือ่วิทยมุีรายได้ลดลงร้อยละ 7 จากปีท่ีแล้วตามภาวะตลาด ทัง้นี ้บริษัทฯ 

มองวา่ธุรกิจวิทย ุยงัสามารถดําเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ มีแบรนด์คลื่นวิทยท่ีุแข็งแรง และในปีหน้า

บริษัทฯ ได้เตรียมเพ่ิมความแข็งแรงของเนือ้หารายการ พร้อมกิจกรรมพิเศษเช่ือมโยงเพ่ือเจาะฐานผู้ ฟังแต่ละคลื่น 

และตอ่ยอดสูแ่พลตฟอร์มดิจิทลั ผา่นแอพพลิเคชัน่ เอไทม์ ออนไลน์ ให้สอดรับกบัการเติบโตของฐานจํานวนผู้ ฟัง

ในดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่ในปัจจุบนั การเข้ามาของ 4G จะช่วยทําให้การรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย 

สะดวก และท่ีสาํคญัมีความเสถียรมากขึน้ ในสว่นช่องทีวีดาวเทียมบริษัทฯ พบวา่รายได้หดตวัลงตามภาวะตลาด 

ซึง่การใช้งบโฆษณากบัทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีลดลง เน่ืองจากผู้ประกอบการรายเดิมได้ย้ายจากทีวีดาวเทียม 

มาอยูบ่นแพลตฟอร์มดิจิทลัทีวีซึง่มีราคาคา่โฆษณาในอตัราท่ีใกล้กบัช่องดาวเทียม สาํหรับดิจิทลัทีวีช่องจีเอ็มเอ็ม 

25 วางเป้าหมายหลกัของช่องเน้นเจาะจงกลุม่เป้าหมายคนรุ่นใหม่ รับชมได้ทกุเพศทกุวยั เป็นกลุม่คนท่ีมีความ

กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ได้จํากัดเพียงวัยรุ่นเท่านัน้ ดังนัน้การนําเสนอคอนเทนต์เพ่ือตอบโจทย์

กลุม่เปา้หมายนีจ้ึงต้องมีความหลากหลาย ครบครันทกุมิติของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเน่ือง

ด้วยงานโปรดกัชัน่ท่ีแตกต่างและนําสิง่ท่ีมีอยู่มาต่อยอดได้ ทัง้ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของช่องภายใต้โจทย์ท่ี

ชดัเจน รวมถึงการเข้าถึงแบบมลัติแพลตฟอร์ม สง่ผลให้ท่ีผ่านมามีผลตอบรับอย่างก้าวกระโดด จากฐานผู้ รับชม

และเรตติง้ของช่องท่ีเพ่ิมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้นอกเหนือจากความสําเร็จท่ีสามารถไปนัง่ในใจผู้ชมได้แล้ว ใน
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แง่ของเสียงตอบรับจากเอเยนซีและลกูค้าก็ดีเช่นกนั โดยเป็นท่ีรับทราบกันว่า จีเอ็มเอ็ม 25 เป็นช่องท่ีตอบสนอง

ความต้องการของกลุม่ผู้ชมท่ีเป็นคนรุ่นใหม ่เพราะมีความชดัเจนทัง้ในแง่ของเนือ้หาท่ีตรงใจ และผู้ชมท่ีตรงกลุม่ 

ทําให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพในราคาท่ีเหมาะสม 

3) กลุ่มธุรกิจดิจิทัลทีวี ช่องวัน ซึ่งเป็นช่องรายการประเภททัว่ไปความคมชดัสงู (High Definition) ภายหลงั

จากบริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการลงทนุ และอํานาจการควบคมุกิจการในไตรมาส 1/2558 สง่ผลให้มี

การจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ 

จํากดั”) ซึง่เดิมถือเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เปลีย่นเป็นเงินลงทนุในการร่วมค้า และบนัทึกด้วยวิธีสว่นได้เสีย จึง

ทําให้ไมม่ีการนําเสนอข้อมลูทางการเงินของสว่นงานดิจิทลัทีวีช่องวนัในแตล่ะรายการในงบการเงินรวมของบริษัท

ฯ แต่จะปรากฏในรายการส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแทน ดงันัน้ตวัเลขท่ียงัคงอยู่ในงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2558 จะประกอบด้วย สว่นงานย่อยท่ีถือลิขสิทธ์ิในคลงัผลงานเดิม ได้แก่ เอ็ก

แซกท์ สําหรับผลการดําเนินงานในปีนี ้กลุ่มธุรกิจดิจิทลัทีวี ช่องวนั มีรายได้เท่ากบั 687 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ี

แล้ว ร้อยละ 50 เน่ืองจากภายหลงัการปรับโครงสร้างการลงทนุ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ไม่ได้แสดงข้อมลูทาง

การเงินของสว่นงานดิจิทลัทีวี ช่องวนัอีกต่อไป ในขณะเดียวกนัเอ็กแซ็กท์ก็ได้รับผลกระทบของการยุติการผลิต

รายการเข้าช่องแอนะลอ็กฟรีทีวี เพ่ือนําคอนเทนต์มาออกอากาศทางช่องวนั 31 ด้วย                                                                 

อยา่งไรก็ดี ผลการดําเนินงานของดจิิทลัทีวี ช่องวนั 31 มีทิศทางท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัเรตติง้ของช่องท่ี

ก้าวขึน้สูก่ลุม่ผู้ นําหนึง่ในห้า (Top Five) ของดิจิทลัทีวีช่องใหม ่จากความสาํเร็จของรายการไฮไลท์ คือ ละครไพรม์

ไทม์ ซีรีส์ และซิทคอม ร่วมกบัวาไรตีต้า่ง ๆ  และในไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 ดิจิทลัทีวี ช่องวนั 31ยงัสร้างกระแส

ตอบรับอยา่งยอดเยี่ยมจาก “ฮอร์โมน 3 เดอะไฟนอล” อีกด้วย สาํหรับปี 2559 นี ้ดิจิทลัทีวี ช่องวนั 31 เปิดศกัราช 

2559 โดยคดัสรรคอนเทนต์ลงจอตอ่เน่ืองด้วยการวางเปา้หมายเพ่ิมผู้ชมกลุม่หลกั”โมเดิร์นแมส” เจาะตลาดคนรุ่น

ใหม่และคนในภูมิภาค รวมทัง้ยงัมีการจับมือกับพนัธมิตรผู้ ผลิตและนักแสดงต่าง ๆ ทําให้ผงัรายการแน่นขึน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไพร์มไทม์ พร้อมเสริมคอนเทนต์ในช่วงเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มให้แข็งแกร่งขึน้ เพ่ือดึง

ผู้ชมท่ีเป็นแฟนละครช่องวนั 31 ให้มาเตรียมรอดลูะครก่อนออนแอร์ รวมถึงมีการเพ่ิมวาไรตีช้่วงดึก หลงัจบละคร

เพ่ือตรึงผู้ชมให้ยงัรับชมท่ีช่องวนั 31 นอกจากนีย้งัเพ่ิมความเข้มข้นในสลอ็ตวาไรตีข้า่วเท่ียงรายวนั ร่วมกบัทีมขา่ว

ท่ีพร้อมให้ผู้ ชมตามอพัเดทได้ทัง้วนั พร้อมเสริมคอนเทนต์กีฬา และรายการวาไรตีช้่วงสดุสปัดาห์ให้ทวีความ

เข้มข้นขึน้อีก โดยบริษัทฯ เช่ือว่าการปรับผงัใหม่จะดึงผู้ชมให้อยู่กบัช่องอย่างต่อเน่ือง จะสง่ผลให้เรตติง้โดยรวม

ของช่องขยบัดีขึน้ทกุไตรมาส ซึง่จะสง่ผลให้สามารถขยบัราคาคา่โฆษณาตามเรตติง้ท่ีเพ่ิมขึน้ได้ นอกจากนี ้บริษัท

ฯ ยงัมีการจดักิจกรรม “วนัยกช่อง” เป็นงานเฟสติวลัท่ีจะขนทพัศิลปินดาราไปให้แฟนๆ ได้กระทบไหลอ่ยา่งใกล้ชิด 

หมนุเวียนไปตามภาคตา่ง ๆ ตลอดทัง้ปี 

4) ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี2558 มีรายได้เท่ากบั 596 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 จากปี 2557 จาก ภาพรวม

อตุสาหกรรมหนงัไทยคอ่นข้างชะลอตวั สง่ผลหนงัไทยปีนีม้ีจํานวนลดลง และมีการลงทนุหนงัฟอร์มยกัษ์ค่อนข้าง

น้อย อีกทัง้มีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากต่างประเทศท่ีทยอยเข้าฉายตลอดทัง้ปี สําหรับกลุม่บริษัทฯ มีภาพยนตร์

เข้าฉายในปีนี ้2 เร่ือง คือ  “ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพกั ห้ามรักหมอ” ซึ่งทํารายได้ Box Office อยู่ท่ี 88 ล้านบาท 

และ “เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ” เข้าฉายในไตรมาสสดุท้าย ทํารายได้ Box Office อยู่ท่ี 75 ล้านบาท สําหรับการ

ประกาศยตุิการดําเนินงานของ GTH จะไม่สง่ผลอย่างมีนยั  โดยลา่สดุกลุม่บริษัทฯ ได้มีการจบัมือกบักลุม่หบัโห้

หิน้ ก่อตัง้บริษัท จีดเีอช 559 จํากดั สาํหรับแผนงานปี 2559 บริษัทฯ จะใช้งบลงทนุผลติผลงานทัง้ซีรีส์หลากหลาย

สาํหรับออกอากาศทางช่องดิจิทลัทีวีและไลน์ทีวี ด้านการผลิตภาพยนตร์ก็ยงัคงเดินหน้าต่อเน่ือง ถือเป็นอีกหนึ่ง
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ธุรกิจท่ีนา่จบัตามองด้วยศกัยภาพของทีมงานผู้ผลิต และมีความโดดเด่นในการขยายฐานไปสูต่ลาดต่างประเทศ 

ทัง้จีน เกาหล ีและประเทศอาเซียน 

5) ธุรกิจซือ้ขายสินค้า ประกอบด้วยธุรกิจซือ้ขายสินค้าโฮมช้อปปิง้ และกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม สําหรับ

โฮมช้อปปิง้ มีรายได้ทัง้ปี 2558 เท่ากบั 1,738 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 53 จากปี 2557 จากการจดัแผนสง่เสริม

กระตุ้นยอดขายท่ีคุ้มคา่คุ้มราคาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 ซึง่เป็นช่วงไฮซีซัน่สาํหรับ

ลกูค้าท่ีซือ้สนิค้าผา่นโอช้อปปิง้ทีวี ออนไลน์ หรือโมบายแอพพลเิคชัน่ พบวา่มีกระแสตอบรับท่ีดี พร้อมเพ่ิมจํานวน

สินค้าใหม่ทุกช่องทางให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สําหรับทิศทางการดําเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ ให้

ความสาํคญักบักลยทุธ์การทํารายการนําเสนอสนิค้า และจดัรายการสง่เสริมการขายเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง พร้อม

ขยายช่องทางการเข้าถึงและรับชมให้เพ่ิมขึน้ด้วยการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือรองรับความต้องการ

ของผู้บริโภคได้ทกุท่ีทกุเวลา ร่วมกบัการประชาสมัพนัธ์ช่องร่วมกบัพาร์ทเนอร์ในดิจิทลัทีวี สําหรับธุรกิจกลอ่งรับ

สญัญาณทีวีดาวเทียมแซท มีรายได้ เท่ากับ 391 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงร้อยละ 63 จากปี 2557 โดยมียอด

จําหนา่ยกลอ่งทัง้ปีประมาณ 0.65 ล้านกลอ่ง ลดลงกว่าเท่าตวัจากปี 2557 เน่ืองจากผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจ

ซือ้ และสบัสนการแจกคปูองแลกกลอ่งดิจิทลัทีวี สง่ผลให้ผู้ประกอบการไมส่ามารถผลกัดนัยอดขายให้เป็นไปตาม

เป้า ท่ีผ่านมาต่างมีการปรับตวั ปรับกลยทุธ์ เน้นการทําโปรโมชัน่ให้กบัลกูค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นกําลงัซือ้

ของผู้บริโภคและระบายสนิค้าเก่า ร่วมกบัวางแผนพฒันากลอ่งรับสญัญาณรุ่นใหม ่ๆ เข้ามาทําตลาดเพ่ิมเติม เช่น 

กลอ่งมินิโกลด์ เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมตอบโจทย์ผู้ชมท่ีต้องการความคุ้มค่าและรับชมภาพท่ีคมชดัขึน้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ คาดว่าในปี 2559 ภาพรวมการขายกล่องเซตท็อปบ็อกซ์น่าจะปรับตวัดีกว่าปี 2558 จากมหกรรมการ

แขง่ขนักีฬาระดบัโลกอยา่งฟตุบอลโลก และฟตุบอลยโูร 

6) รายได้อื่น ๆ ภายหลงัการปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นธุรกิจหลกัในการขบัเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ส่งผลให้ปี 

2558 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย หลายรายการตามแผนบริหารการลงทุน โดยมี

รายการขนาดใหญ่ คือ การจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นซีเอ็ด กลุม่สิ่งพิมพ์ กลุม่สร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม 

ร่วมกับการรับรู้กําไรจากการจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั เป็นเงินลงทนุในการ

ร่วมค้า 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ รวมทัง้ปี 2558 เทา่กบั 5,743 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2557 และคิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 67 ของรายได้รวมจากการขายสินค้า การให้บริการ และค่าลิขสิทธ์ิ ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 70 ในปี 

2557 โดยธุรกิจท่ีมีต้นทุนลดลงคือ    แพลทฟอร์มแซท ขณะท่ีกลุม่ธุรกิจเพลงยงัได้พฒันาความสามารถในการ

ควบคมุต้นทุนได้ดีขึน้ เช่นเดียวกบัธุรกิจภาพยนตร์ท่ีสามารถบริหารต้นทุนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แม้รายได้จะ

ปรับตวัลดลงแตม่ีกําไรขัน้ต้นสงูกว่าปีก่อน สว่นธุรกิจท่ีมีสดัสว่นต้นทนุสงูขึน้คือดิจิทลัทีวีมีต้นทนุขายและบริการ

ปรับเพ่ิมขึน้จากคา่สง่สญัญาณ (MUX) และต้นทนุการผลติรายการ สาํหรับธุรกิจโฮมช้อปปิง้ มีสดัสว่นต้นทนุขาย

เพ่ิมขึน้สอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทัง้ปี 2558 เท่ากับ 3,528 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.4 ของ

รายได้รวม ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปี 2557 ท่ีร้อยละ 41.0 จากประสิทธิภาพในการบริหารงานธุรกิจเพลง                       

ร่วมกบัธุรกิจสือ่มีคา่ใช้จ่ายลดลงตามรายได้ ขณะท่ีโฮมช้อปปิง้มีค่าใช้จ่ายในการขายสงูขึน้จากภาวะการแข่งขนั

ในตลาด 
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กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 1,145 ล้านบาท ปรับตวัดีขึน้ร้อยละ 53 จากปี 2557 จากธุรกิจเพลง

พลิกฟืน้กลบัมาเติบโต ร่วมกับธุรกิจโฮมช้อปปิง้ซึ่งผ่านจุดคุ้มทนุไปแล้ว คงเหลือแต่ธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ียงัประสบ

ภาวะขาดทนุในช่วงเร่ิมต้นของการลงทนุ และใน 2559 นีบ้ริษัทได้มีรายการปรับปรุงทางบญัชี ประกอบด้วยการ

ตัง้สํารองค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในธุรกิจเพย์ทีวีทัง้จํานวนรวมมูลค่ากว่า 1,030 ล้านบาท รวมถึงมีการ

ปรับปรุงมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีประกอบธุรกิจดิจิทลัทีวี ให้สอดคล้องกบัประกาศท่ี

จดัทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีท่ีเผยแพร่ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 ทําให้บริษัทฯ มีการรับรู้

ผลขาดทนุเพ่ิมอีก 92 ล้านบาท ร่วมกบัการรับรู้กําไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดัและการขายเงินลงทนุอีกด้วย 

สินทรัพย์ 

กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2558 เทา่กบั 7,590 ล้านบาท ลดลง 6,872 ล้านบาท จากสิน้ปี 2557 โดยมี

รายการท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว จํานวน 1,235 ล้านบาท ลดลง 706 ล้านบาท จาก

การไถ่ถอนเงินลงทนุชัว่คราว และเงินฝากประจําธนาคาร 

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สว่นมากเป็นลกูหนีก้ารค้าจากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั หมายถึง บคุคลภายนอกท่ี

ไม่เก่ียวข้องกับบริษัทในเครือ ซึ่งมีระยะเวลาการชําระหนีท่ี้แตกต่างกันขึน้อยู่กับช่วงเวลาขายและการตกลง 

จํานวนทัง้หมด 1,415 ล้านบาท ลดลง 824  ล้านบาท จากการทยอยรับชําระหนีท่ี้ค้างในปีก่อน ร่วมกบัการขาย

เงินลงทนุ และการเปลีย่นประเภทเงินลงทนุสง่ผลให้ไมม่ีการรวมข้อมลูทางการเงินของสว่นงานดิจิทลัทีวีช่องวนัใน

แต่ละรายการในงบการเงินรวมภายหลงัการปรับโครงสร้าง ขณะท่ีลกูหนีจ้ากธุรกิจซือ้ขายสินค้าและกล่องรับ

สญัญาณดาวเทียมลดลงสอดคล้องกบัรายได้ สาํหรับแนวทางจดัการลกูหนีค้งค้าง กลุม่บริษัทฯ มีแผนการจดัเก็บ

โดยหน่วยงานเร่งรัดหนีส้ินอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สดัสว่นลกูหนีค้งค้างท่ีมีระยะเวลาเกิน 6 เดือนลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั 

- สนิค้าคงเหลอื มีองค์ประกอบหลกั คือ สนิค้าประเภทแผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี ผลิตภณัฑ์รายการโทรทศัน์ท่ีถ่ายทํา

เสร็จสิน้แล้ว และงานระหว่างทํา รวมถึงเคร่ืองรับสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมและดิจิทลัทีวี จํานวนทัง้หมด 

301 ล้านบาท ลดลง 328 ล้านบาท จากการทยอยออกอากาศละครและรายการทีวีท่ีผลิตเสร็จของเอ็กแซ็กท์ทัง้

หมดแล้ว ซึ่งภายหลงัการปรับโครงสร้างเงินลงทนุ สง่ผลให้การผลิตและการขายถกูโอนย้ายไปท่ีบริษัท เดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ถือเป็นกิจการร่วมค้าท่ีบนัทึกด้วยวิธีสว่นได้เสีย สง่ผลให้ไม่มีการรวมข้อมลูทางการเงินของ

สว่นงานดิจิทลัทีวีช่องวนัในแต่ละรายการในงบการเงินรวม นอกจากนีใ้นส่วนของสินค้าทัง้ผลิตภณัฑ์เพลงและ 

Set Top Box กลุม่บริษัทฯ ได้บริหารจดัการสนิค้าคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และทยอยจดักิจกรรมสง่เสริม

การขายของท่ีค้างสต็อกออกไปอยา่งตอ่เน่ือง  

- สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน จํานวน 290 ล้านบาท ลดลง 77 ล้านบาท จากภาษีซือ้รอเรียกคืนในสว่นของดิจิทลัทีวี

ช่องวนั ซึง่ภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไมแ่สดงรายการไว้ในงบการเงินรวม 

- เงินลงทนุในการร่วมค้า จํานวน 616 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 290 ล้านบาท จากการซือ้หุ้นเพ่ิมทุนในบริษัท เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 
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 หน้า 29/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน จํานวน 4 ล้านบาท ลดลง 1,283 ล้านบาท จากการตัง้สํารองค่าเผ่ือการด้อยค่าเงิน

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซีทีเอช จํากดั (มหาชน) เป็นหลกั ร่วมกบัการขายเงินลงทนุในหุ้นซีเอ็ด 

- ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ จํานวน 524 ล้านบาท ลดลง 905 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี การขาย

สนิทรัพย์ ร่วมกบัการขายเงินลงทนุในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และการปรับเปลีย่นประเภทเงินลงทนุในดิจิทลัทีวีช่องวนั ซึ่ง

ภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไมแ่สดงรายการไว้ในงบการเงินรวม 

- ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี จํานวน 1,739 ล้านบาท ลดลง 2,946 ล้านบาท จากการตัด

จําหนา่ยระหวา่งปี ร่วมกบัการปรับปรุงมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และการปรับเปลี่ยน

ประเภทเงินลงทนุในดิจิทลัทีวีช่องวนั ซึ่งภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไมแ่สดงรายการไว้ในงบการเงินรวม ทัง้นี ้

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงบนัทึกรายการสินทรัพย์ และหนีส้ินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ประเภททัว่ไปแบบ

ความคมชดัปกติ พร้อมตดัจําหนา่ยตลอดอายใุบอนญุาตในระยะเวลา 15 ปี 

หนีส้ิน 

กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2558 เทา่กบั 5,556 ล้านบาท ลดลง 5,421 ล้านบาทจากปี 2557 โดยมี

รายการท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร จํานวน 3 ล้านบาท ลดลง 961 ล้านบาท จากการชําระ

คืนเงินกู้ยมืธนาคารตามกําหนด 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น จํานวน 1,489 ล้านบาท ลดลง 312 ล้านบาท จากการชําระหนี ้ทัง้ในสว่นการ

ผลิตคอนเทนต์รายการทีวี ภาพยนตร์ และ Set Top Box สอดคล้องกับยอดขายท่ีลดลง ร่วมกับการ

ปรับเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุในดิจิทลัทีวีช่องวนั ซึ่งภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไม่แสดงรายการไว้ในงบ

การเงินรวม 

- ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีค้างจ่าย รวมสว่นท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่ปี จํานวน 1,434 ล้าน

บาท ลดลง 2,313 ล้านบาท จากการจ่ายค่าใบอนุญาตดิจิทลัทีวีงวดท่ี 2  ของช่องจีเอ็มเอ็ม 25 เป็น

จํานวน 305 ล้านบาท ร่วมกบัการปรับปรุงมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี และการ

ปรับเปลีย่นประเภทเงินลงทนุในดิจิทลัทีวีช่องวนั สง่ผลให้ไมม่ีการแสดงรายการทางการเงินของดจิิทลัทีวีช่อง

วนัไว้ในงบการเงินรวม 

- เงินกู้ยืมระยะยาว รวมสว่นท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี จํานวน 1,626 ล้านบาท ลดลง 1,730 ล้านบาท จาก

การชําระหนีเ้งินกู้ยืมธนาคาร ร่วมกบัการปรับเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุในดิจิทลัทีวีช่องวนั สง่ผลให้ไม่มีการ

แสดงรายการทางการเงินของดิจิทลัทีวีช่องวนัไว้ในงบการเงินรวม  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 2,034 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 1,451 ล้านบาท จากผล

ขาดทนุระหวา่งปีของบริษัทฯ 

สภาพคล่อง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจํานวน 1,059 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 194 ล้านบาท เป็นเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 164 ล้านบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจากการลงทนุเทา่กบั 1,002 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินรับการ

ขายเงินลงทนุหลายรายการในปี 2558 อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 973 ล้าน
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 หน้า 30/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บาท จากการจ่ายคืนรายการเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวให้แก่ธนาคารตามกําหนด 

ทัง้นี ้ภาพรวมของสภาพคล่องและกระแสเงินสด ณ สิน้ปี 2558 อยู่ในระดบัดี แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินท่ี

เข้มแข็งของกลุม่บริษัทฯ  

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุม่บริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

เหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 0Bนโยบายการกําหนดราคา 

 2558 2557  

  (ปรับปรุงใหม)่  

รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า    

รายได้จากการให้บริการ 344 1 (2)/(5)/(6) 

คา่บริการจ่าย 190 70 (3)/(5) 

    

รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม    

รายได้จากการให้บริการ 56 110 (2) 

คา่บริการจ่าย 135 247 (5) 

    

รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั     

คา่เช่าและคา่บริการจ่ายอ่ืน 177 226 (1)/(5)/(6) 

    

รายการธุรกิจกบัผู้บริหารและกรรมการ    

คา่บริการจ่าย 7 7 (3)/(5) 

 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 1Bนโยบายการกําหนดราคา 

 2558 2557  

  (ปรับปรุงใหม)่  

รายการธุรกิจกบับริษัทยอ่ย    

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    

รายได้จากการให้บริการ 162 311 (2)/(4)/(5) 

รายได้จากคา่ลขิสทิธ์ิ 152 128 (3) 

ดอกเบีย้รับ 3 198 (8) 

รายได้อ่ืน 15 18 (5) 
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 หน้า 31/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 1Bนโยบายการกําหนดราคา 

 2558 2557  

  (ปรับปรุงใหม)่  

คา่บริการจ่าย 195 219 (5) 

ดอกเบีย้จ่าย 56 49 (8) 

ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - 164 (5)/(7) 

    

รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า    

รายได้จากการให้บริการ 55 - (2)/(5)/(6) 

คา่บริการจ่าย 93 57 (5) 

    

รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม    

รายได้จากการให้บริการ 3 2 (2)/(4)/(5) 

คา่บริการจ่าย 14 6 (5) 

    

รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั    

คา่เช่าและคา่บริการจ่ายอ่ืน 111 119 (1)/(5)/(6) 

    

รายการธุรกิจกบัผู้บริหารและกรรมการ    

คา่บริการจ่าย 1 1 (3)/(5) 

    

(1) ราคาตามสญัญาซึง่อตัราค่าเช่าตามสญัญาเป็นราคาท่ีได้รับการประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระหรือราคา

ตามสญัญา 

(2) อิงราคาท่ีคิดกบับคุคลภายนอกซึง่ขึน้อยูก่บัช่วงเวลาขายและการตกลง 

(3) ราคาตอ่หนว่ยท่ีขายได้ซึง่อิงกบัราคาตลาด 

(4) ราคาทนุบวกอตัรากําไรขัน้ต้น 

(5) ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

(6) ราคาตามสญัญา 

(7) ราคาทนุ 

(8) คิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีไม่ตํ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา หรืออัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขัน้ตํ่า (MLR - 

Money Loan Rate ) ลบร้อยละ 1 ตอ่ปีแล้วแตก่รณี 

6. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

 -ไมม่-ี 
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 หน้า 32/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เร่ือง “การคํา้ประกันวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบันการเงนิจาํนวน 4,400 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จาํกัด 

โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)” 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9.2) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 

2559 มีมติให้บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ทราบถึงเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลดสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) (โดย เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ถือหุ้นจํานวนร้อย

ละ 100 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (“GMM One TV”)) จากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 

51 โดยกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึง่ได้

ดําเนินการเสร็จสิน้เมื่อปี 2558 ว่าบริษัทฯ ยงัคงมีภาระคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ GMM One TV จํากดั จํานวน 4,400 ล้าน

บาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั จํานวน 1,900 ล้านบาท (ซึ่งสงูกว่า

ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ) ทัง้จํานวนอยู ่ซึง่มิได้เป็นการคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น เน่ืองจาก

การเข้าคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือดังกล่าวเกิดขึน้ก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้ นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ควรได้รับทราบและพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่วเสมือนหนึ่ง

เป็นการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-

01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 

2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดําเนินการขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตัง้ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระต่อการเข้าทํารายการด้วย ซึ่งในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท เจดี พาร์ท

เนอร์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 รายละเอียดท่ีสาํคญัของรายการ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

• สบืเน่ืองจากข้อตกลงตามสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ช่ือเดิม บจก. จีเอ็มเอ็ม วนั เท

รดดิง้) เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2558  ระหว่าง บริษัทฯ กบั กลุม่นายถกลเกียรติ  ท่ีระบวุ่ากลุม่นายถกลเกียรติ

จะต้องเข้าร่วมคํา้ประกันภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนัภาระหนีข้อง GMM ONE TV ต่อสถาบนัการเงิน 

โดยให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

• ปัจจุบนั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสดัสว่นร้อยละ 100 โดย เดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ มีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และกลุม่นายถกลเกียรติ ถือหุ้น 

ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

• ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ได้พยายามเจรจากบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ GMM ONE TV เพ่ือให้กลุ่มนายถกล

เกียรติเข้าร่วมคํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 49 และลดภาระการคํา้ประกนัของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51 ซึ่ง
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 หน้า 33/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้ นของกลุ่มนายถกลเกียรติและบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่การ

ดําเนินการดงักลา่วยงัไมป่ระสบผลสาํเร็จ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

ควรได้รับทราบและพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่วเสมอืนหนึง่เป็นการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

จากข้อเท็จจริงดงักลา่วข้างต้น เน่ืองจากนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  (คือเป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ระดบั

บริหารสีร่ายแรกตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา) นายถกลเกียรติและ GMM ONE TV จึงถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

กบับริษัทฯ ตามนิยามตามประกาศรายการเก่ียวโยง 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับนายถกลเกียรติ เน่ืองจากกลุ่ม 

นายถกลเกียรติถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึงถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนักบับริษัทฯ ตามประกาศรายการเก่ียวโยง   

ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน)และบริษัทยอ่ย 

(3) รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

เน่ืองจากการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือยืมดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนการลดสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ

กลุ่มนายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์) ดงันัน้  

การคํา้ประกนัของบริษัทฯ จึงมิได้เป็นการคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้รายละเอียดของ GMM ONE TV ซึง่เป็นผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน มีดงันี ้

GMM ONE TV ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยดําเนินธุรกิจ

ให้บริการด้านการผลิตเก่ียวกบัรายการวิทยแุละโทรทศัน์ในระบบความคมชดัสงู หรือ High Definition (HD) ทกุ

ประเภท ซึ่งออกอากาศภายใต้สถานีโทรทศัน์ช่องวนั (ช่องวนั หมายเลขช่อง 31)  ซึ่งเป็นสถานีโทรทศัน์ในระบบ

ดิจิทัลสถานีหนึ่งท่ีบริหารงานโดยบริษัทฯ และมีนายถกลเกียรติ  เป็นผู้บริหารช่อง โดยช่องวัน เป็นช่องท่ีนํา

รายการต่าง ๆ จากช่องในเครือของบริษัทฯ และ/หรือ รายการท่ีผลิตขึน้เอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร  

ภาพยนต์ และอ่ืน เป็นต้น โดยเร่ิมมีการออกอากาศครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2557 

ปัจจุบัน GMM ONE TV มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

12,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  มีสํานกังานตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 

ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ   

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ GMM ONE TV  (ตามหนงัสอืรับรองท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า) 

1.นางสาวบษุบา  ดาวเรือง 2.นางจิราภรณ์  รุ่งศรีทอง 

3.นายสมภพ บษุปวนิช 4.นางมณฑนา ถาวรานนท์ 

5.นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ 6.นายบดินทร์ อดุล 

7.นายนิพนธ์ ผิวเณร    
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 หน้า 34/37 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ผลกระทบท่ีจะมีตอ่ผู้ ถือหุ้น ตามสญัญาสินเช่ือ ได้แก่ สญัญาสินเช่ือท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดเง่ือนไขให้บริษัทฯ ต้อง

ปฏิบตัิก่อนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดแล้วบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงิน

ปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ 

ข้อมลูทางการเงินของ GMM ONE TV สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558 

รายการ มลูคา่ (บาท) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  986,483,393 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,961,222,201 

                                     รวมสินทรัพย์ 3,947,705,594 

หนีส้นิหมนุเวียน 826,016,874 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 3,495,294,666 

                                         รวมหนีส้นิ 4,321,311,540 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (373,605,946) 

               รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,947,705,594 

รายได้รวม 880,437,215 

ขาดทนุสทุธิ (1,020,826,182) 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ หลงัจากกลุม่นายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทนุ 

 (หนว่ย: หุ้น)  

 สดัสว่นการถือหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือครอง 

1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่  51 % 9,715,497 

2. กลุม่นายถกลเกียรต ิ 49% 9,334,500 

3. อ่ืนๆ 0% 3 

รวม 100% 19,050,000 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลงัจากกลุม่นายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทนุ 

 (หนว่ย: หุ้น) 

 สดัสว่นการถือหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือครอง 

1. บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  100 % 11,999,998 

2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 0% 1 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง 0% 1 

รวม 100% 12,000,000 
 

(4) ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ  

ก่อนท่ีกลุม่นายถกลเกียรติจะเข้าถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ นัน้ GMM ONE TV ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย 

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ขอรับวงเงินสนิเช่ือจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ปัจจบุนัมียอดคงค้างจํานวน 

4,400 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินหนงัสือคํา้ประกนั ปัจจุบนั
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มียอดคงค้างประมาณ 1,900 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้คํา้ประกนัเต็มจํานวน เน่ืองจากในขณะนัน้บริษัทฯ เป็น

ผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

หลงัจากท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ  ได้เข้ามาถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติได้มี

ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นท่ีระบวุ่ากลุม่นายถกลเกียรติจะต้องเข้าร่วมคํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้

คํา้ประกนัภาระหนีข้อง GMM ONE TV ท่ีมีตอ่สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของ

บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรตใิน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ได้พยายามเจรจากบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ดําเนินการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ GMM ONE TV เพ่ือให้กลุม่นายถกลเกียรติเข้า

ร่วมคํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 49 และลดภาระการคํา้ประกันของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51 ซึ่งเป็นไปตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่นายถกลเกียรตแิละบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แตก่ารดําเนินการดงักลา่วยงัไม่

ประสบผลสาํเร็จ 

อยา่งไรก็ดี ทางกลุม่นายถกลเกียรติได้ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจะปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น โดยได้มีหนงัสือ

แจ้งยืนยนัการปฏิบตัิตามสญัญาเก่ียวกบัการเข้าคํา้ประกนัตามสดัสว่นของกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณในการ

คํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนั GMM ONE TV เป็นสดัสว่นร้อยละ 49 ของภาระหนีท้ัง้หมดท่ีมีต่อ

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) มายงับริษัทฯ เพ่ือยืนยนัว่ากลุม่นายถกลเกียรติจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องได้แจ้งผลการพิจารณา โดยกําหนดเง่ือนไขการคํา้ประกัน 

โดยให้บริษัทฯ คํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือในสดัสว่นร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรติ ในสดัสว่นร้อยละ 100 

จากผลการพิจารณาของสถาบนัการเงินดงักล่าว ส่งผลให้กลุ่มนายถกลเกียรติได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้

ประกนัภาระคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ ได้คํา้ประกนั GMM ONE TV ท่ีมีต่อสถาบนัการเงินดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ 

49 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง ณ วนัท่ีทําสญัญาคํา้ประกนั (วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559) 

และตกลงชําระหนีบ้ริษัทฯ ทนัทีท่ีถกูเรียกร้องจากสถาบนัการเงินดงักลา่ว และในทางเดียวกนับริษัทฯ จะเข้าทํา

สญัญาคํา้ประกนัภาระคํา้ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ ได้คํา้ประกนั  GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงินดงักลา่ว

เป็นจํานวนร้อยละ 51 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง ณ วนัท่ีทําสญัญาคํา้ประกนั (วนัท่ี 19 

กมุภาพนัธ์ 2559) เชน่กนั 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถกูสถาบนัการเงินดงักลา่วเรียกร้องให้ชําระ

หนีเ้กินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหว่างกนั เพ่ือกําหนดให้แต่ละฝ่ายชําระหนี ้

ให้แก่อีกฝ่ายหนึง่ตามสดัสว่นท่ีแตล่ะฝ่ายถือครองหุ้นอยู ่

ทัง้นี ้ในการให้หลกัประกนัสาํหรับการเข้าทํารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักลา่วข้างต้น  บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย ได้ให้หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน ดงันี ้

1. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  ได้จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จํานําหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM Channel”)

ทัง้หมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกนั ยกเว้นหุ้นท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของกรรมการบริษัทและหรือบคุคลธรรมดา 

2. บริษัทฯ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน  

3. GMM Channel คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 
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4. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

 

(5) การคาํนวณขนาดรายการ 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน   

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (NTA)  1,295.37 

(2) การคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของ GMM ONE TV   4,400.00 

- ขนาดของรายการตามประกาศฯ   

เป็นรายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA 

แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่   ( 3% NTA = 38.86 ล้านบาท) 

ร้อยละ 339.67 

ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศฯ 6 เดือนย้อนหลงั (รายการในวาระท่ี 9.1) ร้อยละ 84.92 

รวมขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ร้อยละ 424.59 

 

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ควรได้รับทราบและพิจารณาอนุมตัิ

รายการดงักลา่วเสมือนหนึง่เป็นการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการเก่ียวโยง โดยบริษัทฯ ต้องขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทํา

รายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมตัิ

ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(6) เหตุผล ความจาํเป็นในการทาํรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการทาํรายการ 

เน่ืองจากการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนการลดสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ

กลุม่นายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์) ดงันัน้ การคํา้

ประกันของบริษัทฯ จึงมิได้เป็นการคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ใน

ปัจจบุนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ติดตามให้กลุ่มนายถกลเกียรติดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นท่ีระบุว่ากลุ่ม       

นายถกลเกียรติจะต้องเข้าร่วมคํา้ประกันภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกันกลุ่ม บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบนัการเงิน โดยให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกล

เกียรติ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลําดบั ซึ่งสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องได้อนุมัติให้บริษัทฯ คํา้ประกัน

วงเงินสนิเช่ือในสดัสว่นร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรต ิในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลทําให้ภาระคํา้ประกนั

ไมเ่ป็นตามสดัสว่นการถือครองหุ้น   

การเข้าทํารายการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ ฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดอาจถกูสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องเรียกร้องให้ชําระหนีเ้กินกว่าสดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้
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เข้าทําสญัญาคํา้ประกนัระหวา่งกนั เพ่ือกําหนดให้แตล่ะฝ่ายเข้าคํา้ประกนัการชําระหนีต้ามภาระหนีค้ํา้ประกนัใน

สดัสว่นท่ีแตล่ะฝ่ายถือครองหุ้นอยู ่

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักลา่วมีความ

จําเป็นตอ่ธุรกิจดิจิทลัทีวีของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV  และสาํหรับเง่ือนไขการคํา้ประกนั

วงเงินสนิเช่ือท่ีสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องเสนอ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ มีความ

เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่าย กลา่วคือบริษัทฯ คํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรติ คํา้

ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 เช่นเดียวกนั จึงถือว่ามีความสมเหตสุมผลในการดําเนินการ จึงพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการเข้าทํารายการ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

ตอ่ไป 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่-ี 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อสารสนเทศท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 

2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546โดยได้ใช้

ดลุยพินิจอยา่งเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

3. ข้อมูลบริษัทฯ และการดาํเนินธุรกิจโดยสรุป 

-โปรดอ้างอิงข้อมลูในหวัข้อท่ี 3 ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9.1 ข้างต้น- 

4. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอืหุ้น 15 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

-โปรดอ้างอิงข้อมลูในหวัข้อท่ี 4 ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9.1 ข้างต้น- 

5. ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (สาํหรับปีบัญชี 2556 – 2558) 

-โปรดอ้างอิงข้อมลูในหวัข้อท่ี 5 ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9.1 ข้างต้น- 

6. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

-โปรดอ้างอิงข้อมลูในหวัข้อท่ี 6ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9.1 ข้างต้น- 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

  -ไมม่-ี 




