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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรื่อง “การคํา้ ประกันเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้ านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)”
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.1)
ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
มีมติให้ ความเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,100 ล้ านบาท ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
จํากัด(“GMM ONE TV”) ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
เมื่อคํานวณมูล ค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์ แล้ ว ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท และ
มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ที่จะต้ อง
เปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และ
จะต้ องดําเนินการขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
ต่อการเข้ าทํารายการด้ วย ซึง่ ในการนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายละเอียดที่สาํ คัญของรายการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. สารสนเทศที่เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
(1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติดงั นี ้
• มีมติให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งถือเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินให้ กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยการคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้ านบาทของ GMM ONE
TV ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 51 ผ่านบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (“เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ ”) ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึง่ เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ซึ่งถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสัดส่วนร้ อยละ 100 มีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 51ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และกลุ่มนายถกลเกียรติถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น นายถกลเกียรติ และ GMM ONE TV ถือเป็ นเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศรายการเกี่ยวโยง เนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ตามนิยามที่ประกาศรายการ
เกี่ยวโยงกําหนดคือเป็ นผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีร่ ายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา
ทังนี
้ ้ รายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดําเนินธุรกิจของ GMM
ONE TV ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงของการลงทุนในธุรกิจดิจิทลั ทีวี
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โดยบริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการภายหลังจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที่
29 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(2) คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนายถกลเกียรติ เนื่องจากกลุม่ นายถกล
เกียรติถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริ ษัทฯ ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
(3) รายละเอียดของการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
รายการดังกล่าวเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินให้ กบั บุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเข้ าคํ ้าประกันเงินกู้ยมื
เพิ่มเติมจํานวน 1,100 ล้ านบาทของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัดที่มีต่อสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น
ผ่าน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ กล่าวคือ การเข้ าคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริ ษัทฯ ร้ อยละ 51 ของหุ้นที่
จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และการเข้ าคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุม่ นายถกล
เกียรติ ถือหุ้น ร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจต้ อง
ให้ หลักประกันของบริ ษัทฯ จํานวนร้ อยละ 51 ที่ถืออยู่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง
โดยรายละเอียดของ GMM ONE TV ซึง่ เป็ นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีดงั นี ้
GMM ONE TV ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ โดยดําเนินธุรกิจ
ให้ บริ การด้ านการผลิตเกี่ยวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง หรื อ High Definition (HD)
ทุกประเภท ซึ่งออกอากาศภายใต้ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 (ช่องวัน หมายเลขช่อง 31) ซึ่งเป็ นสถานีโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั สถานีหนึง่ ที่บริ หารงานโดยบริ ษัทฯ และมีนายถกลเกียรติเป็ นผู้บริ หารช่อง โดยช่องวัน 31 เป็ นช่องที่
นํารายการต่าง ๆ จากช่องในเครื อของบริ ษัทฯ และ/หรื อ รายการที่ผลิตขึ ้นเอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร
ภาพยนตร์ และอื่น เป็ นต้ น โดยเริ่ มมีการออกอากาศครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
ปั จจุบนั GMM ONE TV มีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วจํานวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท มีสํานักงานตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น สําหรับวงเงินกู้เพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิจากสถาบันการเงินจํานวน
1,100,000,000 บาท กล่าวคือ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิก่อนการจ่ายเงิน
ปั นผล ซึง่ หากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดแล้ วบริ ษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ได้
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รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัทของ GMM ONE TV (ตามหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า)
1.นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

2.นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง

3.นายสมภพ บุษปวนิช

4.นางมณฑนา ถาวรานนท์

5.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

6.นายบดินทร์ อุดล

7.นายนิพนธ์ ผิวเณร
ข้ อมูลทางการเงินของ GMM ONE TV สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

มูลค่า (บาท)
986,483,393
2,961,222,201
3,947,705,594
826,016,874
3,495,294,666
4,321,311,540
(373,605,946)
3,947,705,594
880,437,215
(1,020,826,182)

รวมสินทรัพย์

รวมหนี ้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รายได้ รวม
ขาดทุนสุทธิ

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้น

(หน่วย: หุ้น)
จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง

1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

51 %

9,715,497

2. กลุม่ นายถกลเกียรติ
3. อื่นๆ

49%
0%
100%

9,334,500
3
19,050,000

รวม

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน

1. บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
3. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น
100 %
0%
0%
100%
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(4) ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ
GMM ONE TV ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการลงทุนทางธุรกิจ มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ เงินลงทุนเพิ่มเติม จึงได้ ดําเนินการ
ขอวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน จํานวน 1,100 ล้ านบาทเพิ่มเติม โดยเสนอให้ บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ เข้ า
คํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ ซึ่ง
กลุม่ นายถกลเกียรติได้ ดําเนินการที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยได้ มีหนังสือแจ้ งยืนยันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเกี่ยวกับการเขาคํ ้าประกันตามสัดส่วน ของกลุม่ นายถกลเกียรติ ในการคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ
ได้ คํ ้าประกัน GMM ONE TVเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ทังหมดที
้
่มีต่อสถาบันการเงิน มายังบริ ษัทฯ เพื่อ
ยืนยันว่ากลุม่ นายถกลเกียรติจะเร่งดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รวมทังกลุ
้ ่มนายถกลเกียรติได้ ตกลงที่จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันภาระคํ ้าประกันที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกัน GMM
ONE TV ที่มีตอ่ สถาบันการเงินเป็ นจํานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง และตก
ลงชําระหนี ้บริ ษัทฯ ทันทีที่ถกู เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงิน และในทางเดียวกันบริ ษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกัน
ภาระคํ ้าประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ ได้ คํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็ นจํานวนร้ อยละ 51 ของ
ภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง เช่นกัน
ต่อมา สถาบันการเงิน ได้ แจ้ งผลการพิจารณาเบื ้องต้ น (ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิอย่าง
เป็ นทางการ) โดยรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อ กล่าวคือ อนุมตั ิวงเงินกู้เพิ่มเติมให้ แก่ GMM ONE TV จํานวน
1,100 ล้ านบาท โดยกําหนดเงื่อนไขการคํ ้าประกัน โดยให้ บริ ษัทฯ คํ ้าประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่
นายถกลเกียรติ ในสัดส่วนร้ อยละ 100
ทัง้ นี ้ เพื่อความเป็ นธรรมในกรณี ที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุ่มนายถกลเกี ยรติ ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจถูกสถาบันการเงิ น
เรี ยกร้ องให้ ชําระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทําสัญญาระหว่างกัน เพื่อกําหนดให้ แต่
ละฝ่ ายเข้ าชําระหนี ้ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ ตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่
ทังนี
้ ้ ในการให้ หลักประกันสําหรับการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย จะได้ ให้ หลักประกันกับสถาบันการเงิน ดังนี ้
1. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ได้ จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จํานําหุ้นของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM Channel”)
ทังหมดให้
้
แก่ธนาคาร เป็ นประกัน ยกเว้ นหุ้นที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริ ษัทและหรื อบุคคลธรรมดา
2. บริ ษัทฯ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
3. GMM Channel คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
4. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
5. บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
(5) การคํานวณขนาดรายการ
รายการ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (NTA)
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รายการ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

(1) การคํ ้าประกันเงินกู้ยมื ของ GMM ONE TV

1,100.00

- ขนาดของรายการตามประกาศฯ

ร้ อยละ 84.92

เป็ นรายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3 ของ NTA
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ( 3% NTA = 38.86 ล้ านบาท)
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศฯ 6 เดือนย้ อนหลัง (รายการในวาระที่ 9.2)

ร้ อยละ 339.67

รวมขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ร้ อยละ 424.59

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง ซึ่งมีมลู ค่ารายการ
มากกว่า 100 ล้ านบาท และมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (NTA) (แล้ วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า) ตามรายละเอียดในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และขออนุมตั ิการเข้ าทํา
รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็น ซึ่งต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(6) เหตุผล ความจําเป็ นในการทํารายการและผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ จากการทํารายการ
การเข้ าทํารายการดังกล่าว เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของบริ ษัทฯ และตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ระบุว่า
กลุม่ นายถกลเกียรติจะต้ องเข้ าร่วมคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกันกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ รวมถึง
GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ คือ
ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ ซึ่งสถาบันการเงินได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมตั ิ
เบื ้องต้ นโดยให้ บริ ษัทฯ คํ ้าประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ กลุม่ นายถกลเกียรติฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 100
ซึง่ มีผลทําให้ ภาระคํ ้าประกันไม่เป็ นตามสัดส่วนการถือครองหุ้น
การเข้ าทํารายการดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดําเนินธุรกิจของ GMM
ONE TV ซึ่งอยู่ในช่วงของการลงทุนในธุรกิจดิจิทลั ทีวี และปั จจุบนั ช่องวัน 31 ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้น อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ ช่องวัน 31 ประสบความสําเร็ จในการดําเนิน
ธุรกิจและช่วยสร้ างผลตอบแทนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ

และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ น

ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจดิจิทลั ทีวขี องกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้ รับวงเงินกู้เพิ่มเติม
จํานวน 1,100 ล้ านบาท และสําหรับเงื่อนไขการคํ ้าประกันวงเงินที่สถาบันการเงินเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือบริษัทฯ คํ ้าประกันใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติฯ คํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความ
หน้ า 5/37
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สมเหตุสมผลในการดําเนินการ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระ
หนี ้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าทํารายการในกรณีที่บริ ษัทได้ รับผลการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากสถาบันการเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่ม-ี
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้
คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้รับ ผิด ชอบต่อ สารสนเทศที่ ป รากฏในเอกสารฉบับนี ้ ซึ่งได้ จัด ทํา ขึน้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยได้ ใช้
ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
3. ข้ อมูลบริษัทฯ และการดําเนินธุรกิจโดยสรุ ป
3.1 ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ก่อตังขึ
้ ้นภายใต้ ชื่อ บริ ษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์ เทนท์เม้ นท์ จํากัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2526 โดยดําเนิน
ธุรกิจหลักในการสร้ างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากล โดยออกอัลบัมชุ
้ ดแรกคือ "นิยายรักจากก้ อนเมฆ" ขับร้ องโดย
แพทย์หญิง พันทิวา สินรัชตานันท์ และผลิตรายการทีวี 3 รายการได้ แก่ ยิ ้มใส่ไข่ มันกว่าแห้ ว เสียงติดดาว ซึ่ง
ประสบความสําเร็ จและเจริ ญเติบโตเรื่ อยมา สําหรับประวัติและการขยายตัวของธุรกิจสามารถติดตามได้ จาก
เว็บไซต์บริ ษัทฯ ที่เมนูหลัก “ข้ อมูลบริ ษัท” หัวข้ อ “ประวัติบริ ษัท”
บริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการถือหุ้น การจัดการ หรื อ การประกอบธุรกิจ อย่างมีนยั สําคัญ ดังนี ้
ปี 2531

บริ ษัทฯ จัดตังบริ
้ ษัท เอ็มจีเอ จํากัด เพื่อผลิตและจัดจําหน่ายเทปเพลงและสินค้ าบันเทิงอื่นๆ

ปี 2532

บริ ษัทฯ ขยายธุรกิจสูธ่ ุรกิจวิทยุ โดยจัดตัง้ บริ ษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด เพื่อออกอากาศ "Green Wave"
และ "Hot wave" เป็ นสองสถานีแรก

ปี 2534

บริ ษัทฯ จัดตังบริ
้ ษัท เอ็กแซ็กท์ จํากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการทีวี และเริ่ มออกอากาศ
ละครซี่รีส์ สามหนุม่ สามมุม นอกจากนี ้ยังรุกเข้ าสูธ่ ุรกิจจัดคอนเสิร์ตโดยจัดตัง้ บริ ษัท เอ็กซ์ทรอกาไน
เซอร์ จํากัด ทําให้ บริ ษัทฯ เป็ นกลุม่ บริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจรมากยิ่งขึ ้น

ปี 2537

บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่ มธุรกิจภาพยนตร์ (Featured film)

ปี 2539

บริ ษัทฯ ขยายธุรกิจเข้ าสูธ่ ุรกิจสิง่ พิมพ์ โดยการเข้ าลงทุนในนิตยสารอิมเมจ
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ปี 2544

บริ ษัทฯ เปลีย่ นชื่อบริ ษัทจาก บริ ษัท แกรมมี่ เอ็นเทอร์ เทนเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ปี 2545

บริ ษัทฯ มีการแยก บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ออกจากกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการโอนขายบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสือ่ วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ จํานวน
8 บริ ษัทจากบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ปี 2547

บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าหมายสูก่ ารเป็ น "King of Content" โดยการร่ วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ แก่
บริ ษัท ดีทอล์ค จํากัด (ผลิตรายการทีวี), บริ ษัท สยามอินฟิ นิท จํากัด (ให้ บริ การเกมออนไลน์), บริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (ผลิตภาพยนตร์ ) และบริ ษัท นินจา รี เทินส์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (รับจัด
กิจกรรมและคอนเสิร์ต)

ปี 2548

บริ ษัทฯ มีการดําเนินการที่สาํ คัญ ดังนี ้
• บริ ษัทฯ ขยายธุรกิจเข้ าสู่ธุรกิจอีเวนท์ โดยเข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ใน บริ ษัท อินเด็กซ์
อีเวนท์ เอเจนซี่ จํากัด (มหาชน) ผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด
(มหาชน) เพื่อให้ มีธุรกิจสือ่ ที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกเซ็กเมนท์
• บริ ษัทฯ ได้ รับการโหวตให้ เป็ น "Best Small Cap" ของประเทศไทย และได้ อนั ดับสองในการ
จ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอ ซึง่ จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia
• บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนใน บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาความร่ วมมือทางธุรกิจ เช่น
ช่องทางการจําหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น
• บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมทุนในบริ ษัท คลีน คาราโอเกะ จํ ากัด เพื่อให้ บริ หารจัดการเรื่ องลิขสิทธิ์ เพลง
การจัดการเรี ยกเก็บเงิน จากตู้คาราโอเกะ โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจด
ทะเบียนจํานวน 20 ล้ านบาท
• บริ ษัทฯ ลงทุนผ่าน บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อขยายเข้ าสู่ธุรกิจหนังสือพิมพ์
โดยการลงทุนใน บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้ อยละ 20 และ บริ ษัทโพสต์ พับลิชชิง
จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้ อยละ 23.6

ปี 2549

บริ ษัทฯ มีการดําเนินการที่สาํ คัญ ดังนี ้
• บริ ษัทฯ เข้ าร่วมทุนในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิ สเนตคลับ จํากัด เพื่อให้ บริ การด้ านสถานออกกําลังกาย
โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 40 ล้ านบาท
• บริ ษัทฯ เข้ าร่วมทุนในบริ ษัท ลักษ์ มิวสิค 999 จํากัด เพื่อขยายธุรกิจด้ านการผลิตและจัดจําหน่าย
สินค้ าเพลง โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 20 ล้ านบาท

ปี 2550

บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทรี -อาร์ ดี จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 จํานวน 2.63 ล้ านบาท

ปี 2551

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จาก
การเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ปี 2552

บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมทุนใน บริ ษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้ านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นสามัญ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50
ของทุนจดทะเบียน 50 ล้ านบาท

ปี 2553

บริ ษัทฯ มีการดําเนินการที่สาํ คัญ ดังนี ้
• บริ ษัทฯ เข้ าร่วมลงทุนในบริ ษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด กับ บริ ษัท ซีเนริ โอ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วม
เพื่อดําเนินการก่อสร้ างสตูดิโอขนาดใหญ่ โดยถือหุ้นกันในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
จํานวน 200 ล้ านบาท
• บริ ษัท ฯ เข้ าร่ วมลงทุน ในบริ ษัท ลัก ษ์ แซทเทิลไลท์ จํ ากัด เพื่อผลิตรายการออกอากาศผ่า น
ดาวเทียม โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ล้ านบาท

ปี 2554

บริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มทุน กับบริ ษั ท ซี เ จ โอ ช้ อ ปปิ ง้ จํ า กัด ซึ่ง เป็ น บริ ษัท โฮม ช้ อ ปปิ ง้ อัน ดับ 1 ของ
สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประกอบธุรกิจโฮม ช้ อปปิ ง้ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนทังหมด
้
540 ล้ านบาท

ปี 2555

บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด เพื่อให้ บริ การแพลตฟอร์ มโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
100 ล้ านบาท
บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม แซท จํ ากัด ได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํ ากัด เพื่อให้ บริ การ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบเสียค่ารับชม (เพย์ ทีวี) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนทังหมด
้
1 ล้ านบาท

ปี 2556

บริ ษัทฯ มีการดําเนินการที่สาํ คัญ ดังนี ้
• บริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อนําเงินจากการระดมทุนไปลงทุนใน Strategic Investment
โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) ด้ วยอัตราส่วนการ
จัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท จํานวน 106,052,989 หุ้น ส่งผลให้ บริ ษัท
ฯ สามารถระดมเงินทุนคิดเป็ นจํานวนประมาณ 1 พันล้ านบาท จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทําให้
บริ ษัทมีจํานวนทุนจดทะเบียน 636,317,936 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 636,317,936
หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
• บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ และชนะการประมูล 2 ช่องได้ แก่ ช่องทัว่ ไปความคมชัดสูง
(วาไรตี ้ เอชดี) และช่องทัว่ ไปความคมชัดมาตรฐาน (วาไรตี ้ เอสดี)

ปี 2557

บริ ษัทฯ มีการดําเนินการที่สาํ คัญ ดังนี ้
• บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ได้ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมแบบเสียค่ารับชม (เพย์ ทีวี) ให้ แก่บริ ษัท ซีทีเอช แอลซีโอ จํากัด และ
บริ ษัท แซท เทรดดิ ้ง จํากัด ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินธุรกิจบริ การ
จัดส่งสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นสายเคเบิล/ให้ บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
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• บริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อนําเงินจากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการใหม่ๆ จ่าย
ชําระคืนหนี ้ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ดําเนินการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) ด้ วยอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น
ใหม่ ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท จํานวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น และจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนให้ แก่นกั ลงทุนเฉพาะเจาะจง จํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น ในราคาไม่ตํ่ากว่า 13.50 บาท
ต่อหุ้น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีจํานวนทุนจดทะเบียนจํานวน 819,949,729 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 819,949,729 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ปี 2558

บริ ษัทฯ มีการดําเนินการที่สาํ คัญ ดังนี ้
• บริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญของ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่บริ ษัทฯ ถืออยู่ทงหมด
ั้
จํานวน 49.55 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท ได้ รับเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง)
เท่ากับ 297.16 ล้ านบาท
• ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 มี ม ติ อ นุมัติ ก ารสละสิท ธิ ก ารซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
บางส่วนในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง จํากัด (ปั จจุบนั ชื่อ บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
จํากัด) ให้ กบั กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ ส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ
มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง จํากัด (ปั จจุบนั ชื่อ บริ ษัท เดอะ วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ จํากัด) เท่ากับร้ อยละ 51 รวมทังอนุ
้ มัติการขายเงิ นลงทุนในบริ ษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ
จํากัด ที่บริ ษัทฯ ถือครองทังทางตรงและทางอ้
้
อมให้ กบั บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง จํากัด
(ปั จจุบนั ชื่อ บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด) อีกด้ วย
• บริ ษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดใน
้
บริ ษัท อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) จํานวน
86,000,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว) ในราคาหุ้นละ 5 บาท สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งอยู่ที่ราคาหุ้นละ 3.40 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) คิดเป็ นมูลค่า
รวมทังสิ
้ ้น 430 ล้ านบาท
• บริ ษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนกลุม่ ธุรกิจสิง่ พิมพ์ในเครื อของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น
45.00 ล้ านบาท สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมลู ค่ารวม 28.89 ล้ าน
บาท
• บริ ษัทฯ ยุติการดําเนินงานของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (GTH) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31
ธันวาคม 2558 เป็ นต้ นไป ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้บริ หารสิทธิ์ ของผลงานทัง้ หมดและจะมีการ
แต่งตังตั
้ วแทนในการบริ หารสิทธิ์ อย่างเป็ นทางการอีกครัง้ สําหรั บผลงานที่ทาง GTH กํ าลัง
ดําเนินการผลิตอยูน่ นั ้ GTH จะดําเนินการผลิตต่อและนําออกเผยแพร่ ในนามของ GTH จนเสร็ จ
สิ ้น
• บริ ษัทฯ จัดตังบริ
้ ษัทย่อย ชื่อ บริ ษัท จีดีเอช ห้ าห้ าเก้ า จํากัด (GDH 559) เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจําหน่ายภาพยนตร์ รวมถึงสื่อโฆษณาและบริ การจัดหานักแสดง โดยมีทนุ จดทะเบียน
ชําระแล้ ว จํานวน 5 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51
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3.2 โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน)

บจก. มอร์ มิวสิค

1)

บจก. จีเอ็มเอ็ม ไท หับ
100%

บจก. เอ็มจีเอ

1)

บจก. กู๊ดธิงแฮพเพ่น
100%

บจก. ดิจิตอล เจน

1)

1)

51%

อินเตอร์เนชั�นแนล

30%

บจก. สวัสดีทวีสุข

บจก. ดิจิสตรีม

1)

บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท

บจก. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
100%

บจก. จี เอส-วัน

1)

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ�ง

51%

100%

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
100%

100%

บจก. แอ็กซ์ สตูดิโอ
100%

100%

บจก. เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ

100%

100%

บจก. มีมิติ
100%

บจก. มีฟ้า

70%

1)

100%

100%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลับ

1)

100%

25%

บจก. สนุกดีทวีสุข
100%

1)

บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ

บจก. ซีเนริโอ
25%

100%

100%

100%

บจก. ทีน ทอล์ก

1)

บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
100%

100%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน

100%

35%

100%

บจก. จีดีซี

1)

บจก. ดิจิตอล อาร์มส์

บจก. บลิส พับลิชชิ�ง

บจก. นาดาว บางกอก

(ประเทศจีน)

20%

บจก. เอ็กแซ็กท์
40%

100%

100%

บจก. โกบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย
100%

45%

บจก. เดอะ ซีเคร็ต ฟาร์ม

บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ�ง

บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย
40%

บจก. แซท เทรดดิ�ง

บจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ�ง
100%

บจก. เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์

บจก. งานดีทวีสุข

100%

บจก. จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ

51%

บจก. ภาพดีทวีสุข

บจก. เสียงดีทวีสุข
100%

บจก. เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์

บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

บจก. จีดีเอช ห้าห้าเก้า
51%

บจก. แกรมมี� พับลิชชิ�ง เฮ้าส์
19%

100%

บจก. ดีทอล์ค

บจก. เมจิค ฟิล์ม
100%

1)

91%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี
100%

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

51%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ�ง
51%

บจก. ทรี-อาร์ดี
50%

บจก. แฟมมิลี� โนฮาว

หมายเหตุ

50%

1) หยุดดําเนินการชั�วคราว

บจก. ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์
25%

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า
บริษัทอื�น
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3.3 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
กลุม่ บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ ปรัชญาการทํางานอย่างสร้ างสรรค์ หลากหลายในทุกมิติ และมีคณ
ุ ภาพในระดับสากล
รวมทังพั
้ ฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความสุขแบบไร้ ขีดจํากัดให้ แก่ผ้ บู ริ โภคในวงกว้ าง สอดรับกับพฤติกรรมการ
บริ โภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดําเนินงานตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ โดย
จําแนกเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจใหญ่ คือ
1. กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้ วย
1.1 ธุรกิ จเพลง ได้ แก่ ธุรกิ จสินค้ าเพลงและช่องทางการจัดจํ าหน่าย ธุรกิ จดิจิทัลคอนเทนต์ ธุรกิจบริ หารและจัดเก็ บ
ลิขสิทธิ์ ธุรกิจโชว์บิซ (Showbiz Business) และธุรกิจบริ หารศิลปิ น
1.2 ธุรกิจดิจิทลั ทีวี จํานวน 2 ช่องได้ แก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่งเป็ นช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดปกติ (Standard Definition)
และช่อง ‘One 31’ ซึง่ เป็ นช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดสูง (High Definition)
2. กลุ่มธุรกิจอื่น ซึง่ เป็ นธุรกิจที่สนับสนุนและต่อยอดจากกลุม่ ธุรกิจหลัก เพื่อสร้ างการเติบโตให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ อย่างมัน่ คง
ในระยะยาว ประกอบด้ วย
2.1 ธุรกิจวิทยุ
2.2 ธุรกิจภาพยนตร์
2.3 ธุรกิจโฮม ช้ อปปิ ง้
2.4 ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ทังนี
้ ้ รายละเอียดตามรายธุรกิจเป็ นดังนี ้
1. กลุ่มธุรกิจหลัก
1.1 ธุรกิจเพลง
ธุรกิจเพลงของกลุม่ บริ ษัทฯ ดําเนินการภายใต้ โมเดล “การให้ บริ การเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business)
ตังแต่
้ การคัดเลือกศิลปิ น การผลิตงานเพลง การทําการตลาด การบริ หารคอนเทนต์เพลง และการจัดจําหน่ายสินค้ าทัง้
ทาง Physical และ Digital โดยมุ่งเน้ นที่จะผลิตแนวเพลงที่หลากหลายตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค ปั จจุบนั
กลุม่ บริ ษัทฯ มีศิลปิ น นักร้ อง และนักแสดง มากกว่า 300 คน และมีเพลงที่เก็บรวบรวมไว้ กว่า 40,000 เพลง ทังนี
้ ้ ธุรกิจ
เพลงของกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจําแนกออกเป็ น 5 ธุรกิจย่อย ได้ แก่
• ธุรกิจสินค้ าเพลง (Physical Products) และช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Distribution)
ในปี 2558 กลุม่ ธุรกิจสินค้ าเพลงได้ ผลิตผลงานเพลงทังสตริ
้ งและลูกทุ่ง จํานวนกว่า 299 Singles และผลิตอัลบัม้
มากถึง 452 อัลบัม้ ซึ่งครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายของผู้บริ โภคทุกประเภท รวมถึงมีการทําอัลบัมรวมเพลงที
้
่ได้ รับ
ความนิยมในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของปี ในส่วนของช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าเพลงนัน้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัด
จําหน่ายทัง้ ปลีกและส่ง โดยจะเน้ นการกระจายสินค้ าให้ แก่ร้านค้ าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ (Modern Trade)
ร้ านค้ าส่ง และผู้ค้าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) ทัว่ ประเทศ
• ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
เนื่องจากเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ กลุม่ ธุรกิจ
เพลง มีการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคและสร้ างรายได้ ให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ
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มากขึ น้ โดยกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ นํ า คอนเทนต์ เ พลงมาแปลงเป็ นรู ป แบบดิ จิ ทัล เพื่ อ กระจายไปสู่ เ ครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ อินเทอร์ เน็ต และผู้ประกอบการภายนอก โดยให้ บริ การดาวน์โหลดประเภทต่างๆ เช่น เสียงเรี ยก
เข้ า (Ringtone) เสียงรอสาย (Ringback Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิควีดีโอ (Full MV) ทังแบบราย
้
เพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายรายเดือน (Subscription Service) ผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ *123
แกรมมี่ได้ หมดเลย แอพพลิเคชัน่ 123GMM ทังบนระบบ
้
iOS และ Android เว็บไซต์ www.gmember.com และ
iTunes Store นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดบริ การให้ ฟังเพลงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตโดยไม่จําเป็ นต้ องดาวน์โหลด
(Music Streaming) ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลกู ค้ าสามารถรับฟั งเพลง
ยอดนิยมได้ ทงั ้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ ได้ ขยายช่องทางการเข้ าถึงคอนเทนต์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ผ่าน GMM
Grammy Official Account ทาง YouTube อีกด้ วย
• ธุรกิจบริหารและจัดเก็บค่ าลิขสิทธิ์ (Copyright Management)
ในส่วนของการบริ หารและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการภัตตาคาร
ร้ านอาหาร สื่อวิทยุ ร้ านคาราโอเกะ ตู้คาราโอเกะ และผู้ประกอบการอื่นๆ ที่นําผลงานเพลงของบริ ษัทฯ ไปใช้ ใน
เชิงการค้ า
• ธุรกิจโชว์ บิซ (Showbiz Business)
ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ จดั คอนเสิร์ตจํานวน 22 งาน โดยมีคอนเสิร์ตใหญ่มากมาย ได้ แก่ หล่อมากมาก ขนนก
กับดอกไม้ -ดิออริ จินลั รี เทิร์นส์ The One & Only Concert 10 ปี อ๊ อฟ-ปองศักดิ์ บอดี ้แสลมสิบสาม 10 ปี เอไทม์
โชว์บิซ เป็ นต้ น และได้ จดั เทศกาลดนตรี (Music Festival) จํานวน 3 งาน คือ จิ ้มไหล่ มิวสิค เฟสติวลั 2 บิ๊กเมาน์
เท้ น มิวสิคเฟสติวลั 7 และ กาญจน์ ฟิ ล์มแอนด์มิวสิค เฟสติวลั 6 โดยรายได้ หลักของธุรกิจโชว์บิซมาจากการ
จําหน่ายบัตรเข้ าชมคอนเสิร์ตและรายได้ จากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีรายได้
เพิ่มเติมจากการจําหน่ายสินค้ าสือ่ บันทึกการแสดงสดของคอนเสิร์ตอีกด้ วย
• ธุรกิจบริหารศิลปิ น (Artist Management Business)
กลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายการฝึ กทักษะ และพัฒนาตัวศิลปิ นเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้ านการร้ อง การแสดง การ
เต้ นรํ า สําหรับศิลปิ นทังในส่
้ วนที่เกี่ยวกับดนตรี และที่ไม่เกี่ยวกับดนตรี รวมทังการจั
้
ดหางานและเพิ่มช่องทางการ
จัดหารายได้ ให้ แก่ศิลปิ น ทังในรู
้ ปแบบงานจ้ าง คอนเสิร์ต ผับ บาร์ และในรู ปแบบการเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าต่างๆ
ภายใต้ การวางโมเดล Idol Business เพื่อเป็ นการต่อยอดรายได้ อย่างครบวงจร
1.2 ธุรกิจดิจิทัลทีวี
สืบเนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ จดั ให้ มี
การประมูลคลื่นความถี่สาํ หรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในเชิงพาณิชย์จํานวน 24 ช่อง ระหว่างวันที่ 26 –
27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ช่องรายการสําหรับเด็กและ
ครอบครัวจํานวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจํานวน 7 ช่อง ช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดปกติจํานวน 7 ช่อง และช่อง
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รายการทัว่ ไปความคมชัดสูงจํานวน 7 ช่อง ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมการประมูลและเป็ นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่
สําหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ในเชิงพาณิชย์จํานวน 2 ช่อง ประกอบด้ วย
ประเภท

ช่ องรายการประเภททั่วไปความคมชัดปกติ
(Standard Definition)

ช่ องรายการประเภททั่วไปความคมชัดสูง
(High Definition)

ชื่อช่อง

จีเอ็มเอ็ม 25 (GMM 25)

วัน 31 (One 31)

เลขช่อง

ช่อง 25

ช่อง 31

รูปแบบช่อง

เน้ นรูปแบบรายการทุกประเภทให้ สอดแทรกความ รายการคุณภาพที่มีความหลากหลายสามารถ
สนุก หรื อเป็ นช่องอารมณ์ดี ตอกยํ ้าสโลแกน "สนุก เข้ าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทังข่
้ าวที่แม่นยํา ซิท
คอมสุด ฮิ ต และละครช่ ว งไพรม์ ไ ทม์ ใ นโปร

ทุกวัน อยูด่ ้ วยกันทุกเวลา"

เจกต์ ‘ละครดี ดูที่ช่องวัน (One)’
กลุม่ เป้าหมาย

เริ่ มออกอากาศ

วัยรุ่ นและคนรุ่ นใหม่ที่มีรสนิยม มีไลฟ์ สไตล์แอ็ค โมเดิ ร์ นแมส กลุ่ม ครอบครั ว คนทํ างานที่ ชื่ น
ทีฟ เปิ ดกว้ างรับแนวทางการสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ

ชอบความทันสมัย มีรสนิยมดี

เมษายน 2557

เมษายน 2557

2. กลุ่มธุรกิจอื่น
2.1 ธุรกิจสื่อวิทยุ
คือ การผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการเข้ าร่ วมประมูลเวลาจัดรายการวิทยุในระบบ
เอฟเอ็มจากสถานีวิทยุต่าง ๆ เพื่อนํามาประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายการวิทยุทงสิ
ั ้ ้น 3
สถานี ซึง่ แต่ละสถานีมีลกั ษณะเฉพาะและจุดเด่นที่ตา่ งกันไป เพื่อให้ ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างทัว่ ถึง มีรายละเอียด
ดังนี ้
สถานีวทิ ยุ
วัน/เวลาออกอากาศ/
ลักษณะรายการ
กลุ่มเป้ าหมาย
สัมปทาน
รัศมีครอบคลุม
FM 89.0 MHz.
ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง/ รายการวิทยุที่เป็ นศูนย์รวมเรื่ อง ก ลุ่ ม ห นุ่ ม ส า ว อ อ ฟ ฟิ ศ สถานีวิทยุ
Chill FM
กรุงเทพฯ ปริ มณฑล
กิ น-เที่ ยว-ช็ อป และไลฟ์ สไตล์ คนทํางานรุ่ นใหม่ ทันสมัย กระจายเสียง
ชลบุรี
ข อ ง ค น เ มื อ ง นํ า เ ส น อ ใ น ทัง้ ชายและหญิ ง อายุ ยานเกราะ
ระหว่าง 25 - 35 ปี มี
รู ปแบบที่ ฟั งสนุ ก ฟั งสบาย
รสนิ ย มการฟั ง เพลงที่ ไ ม่
ควบคูก่ บั เพลงเพราะ เพลงฮิตที่
เหมือนใคร
หลากหลาย ด้ ว ยสโลแกนว่ า
“เพลงเพราะร้ องตามได้ ไลฟ์
สไตล์ กิน เที่ยว ช็อป”
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สถานีวทิ ยุ
FM 94.0 MHz.
EFM

FM 106.5 MHz.
Green Wave

วัน/เวลาออกอากาศ/
รัศมีครอบคลุม
ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง/
ก รุ ง เ ท พ ฯ ป ริ ม ณ ฑ ล
อ่างทอง กาญจนบุรี
ชลบุ รี (บางส่ ว น) และ
ราชบุรี

ลักษณะรายการ

กลุ่มเป้ าหมาย

สัมปทาน

คลื่นบันเทิง อันดับ 1 คลื่นแรก กลุ่ม วัย รุ่ น และคนทํ า งาน สถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์
และคลืน่ เดียวในประเทศไทย ที่ ทุก เพศ อายุร ะหว่ า ง 18- กองทัพบก
รายงานข่ า วคราวในวงการ 30 ปี ที่ ชื่ น ช อ บ ค ว า ม
ทั น สมั ย และติ ด ตามข่ า ว
บัน เทิ ง ที่ เ ร็ ว กว่ า ลึก กว่า เป็ น
คราว ความเคลื่อนไหว ใน
Talk of The Town อย่าง
แวดวงบันเทิงต่างๆ
แท้ จริ ง

ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง /
รายการวิ ท ยุ เ พื่ อ สั ง คมและ กลุ่มคนทํางานทัง้ ชายและ สํานักงาน กสทช.
ก รุ ง เ ท พ ฯ ป ริ ม ณ ฑ ล สิ่ ง แวดล้ อ มรายการแรกและ หญิงอายุ 30 ปี ขึ ้นไป ที่มี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ รายการเดียวในประเทศไทยที่ ฐานะมัน่ คงและกําลังซื ้อสูง
เป็ นคนที่มีมุมมองทันสมัย
เปิ ดเพลงไทยสากลแนวฟั ง
เชิ ง สร้ างสรรค์ มี ค วามคิ ด
สบายที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมา
ใส่ ใ จ ห่ ว งใยสิ่ ง แวดล้ อ ม
ยาวนานถึง 25 ปี และยังคง และเรื่ องรอบๆ ตัว
มุ่ง มั่น ตัง้ ใจรั ก ษาคุณ ภาพดัง
เห็นได้ จากรางวัลมากมายจาก
หลายสถาบัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจสือ่ วิทยุ ดําเนินการภายใต้ บริ ษัท ดังต่อไปนี ้
• บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม มี เดีย จํ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้เข้ าร่วมประมูลเวลาและดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คลื่น
F.M. 89.0 Chill FM คลืน่ F.M. 94.0 EFM และคลืน่ F.M. 106.5 Green Wave
• บริ ษัท เอ-ไทม์ มี เดีย จํ ากัด เป็ นผู้ดําเนินการเข้ าร่วมประมูลเวลาและให้ เช่าช่วงสถานีวิทยุ และมีบริ ษัทที่
บริ ษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด ถือหุ้น ได้ แก่ บริ ษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด มีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกและ
ชําระแล้ ว 2 ล้ านบาท ดําเนินธุรกิจให้ บริ การจัดนําเที่ยวทังในและต่
้
างประเทศ

ธุรกิจภาพยนตร์
ในปี 2558 บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภาพยนตร์ ภายใต้ บริ ษัทในเครื อได้ แก่ บริ ษัท จีทีเอช จํากัด (GTH) โดยมีภาพยนตร์ ที่ออก
2.2

ฉาย จํานวน 2 เรื่ องได้ แก่ “ฟรี แลนซ์..ห้ ามป่ วย ห้ ามพัก ห้ ามรักหมอ” และ “เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่ อ” ซึ่งทัง้ 2 เรื่ องได้ รับการ
ตอบรับที่ดี สามารถทํารายได้ ติดอันดับต้ น ๆ ของ Box Office ภาพยนตร์ ไทย แต่เพื่อการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพใน
อนาคต บริ ษัทฯ ได้ ยุติการดําเนินงานของ บริ ษัท จีทีเอช จํากัด (GTH) ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นต้ นไป และ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการถื อหุ้นพร้ อมทัง้ จัดตังบริ
้ ษัทใหม่ภายใต้ ชื่อ บริ ษัท จีดีเอช ห้ าห้ าเก้ า จํ ากัด (GDH 559) มี
เป้าหมายผลิตภาพยนตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 เรื่ องต่อปี โดยยังคงไว้ ซ่งึ แบบ
ฉบับของตัวเอง ทังนี
้ ้ บริ ษัท จีดีเอช ห้ าห้ าเก้ า จํากัด มีความพร้ อมทังในด้
้ านการผลิตและศักยภาพของบุคลากร ทีมงานที่มี
ความชํานาญ เพื่อนําเสนอความภาพยนตร์ ที่มีความแปลกใหม่และสร้ างความสุขให้ กบั คนดูภาพยนตร์ ไทย
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ธุรกิจโฮม ช้ อปปิ้ ง
ธุรกิจโฮม ช้ อปปิ ง้ (Home Shopping) เป็ นธุรกิจจําหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย แบบตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่าน
2.3

ช่องรายการที่ใช้ ชื่อว่า ‘โอ ช้ อปปิ ง้ (O Shopping)’ ซึ่งลูกค้ าสามารถเลือกซือ้ สินค้ าได้ แ ม้ อยู่ภายในบ้ านของตนเอง
บริ หารงานโดย บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้ อปปิ ง้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนระหว่าง บริ ษัทฯ และ บริ ษัท ซีเจ โอ ช้ อปปิ ง้
จํากัด จากประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นผู้ดําเนินกิจการโฮม ช้ อปปิ ง้ ชันนํ
้ าในประเทศเกาหลีใต้ และยังได้ ขยายธุรกิจไปในหลาย
ๆ ประเทศ รวมทังประเทศไทย
้
บริ ษัทฯ เข้ าร่วมทุนกับ บริ ษัท ซีเจ โอ ช้ อปปิ ง้ จํากัด ด้ วยเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด และ
ด้ วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงของ บริ ษัท ซีเจ โอ ช้ อปปิ ง้ จํากัด จากประเทศเกาหลีใต้ คาดว่าการร่ วมทุนนี ้จะ
ทําให้ โอ ช้ อปปิ ง้ สามารถขึ ้นเป็ นผู้นําช่องโฮมช็อบปิ ง้ อันดับหนึ่งของเมืองไทย ด้ วยการสร้ างปรากฏการณ์ การนําเสนอ
รายการช่องโฮม ช้ อปปิ ง้ ในรู ปแบบที่แตกต่างจากช่องอื่น โดยเน้ นที่ความสด ใหม่ ไม่เหมือนใคร ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ บบตรงไปตรงมาทุก แง่ มุม เรี ย กได้ ว่ า เป็ น ช่ อ ง

Shopfotainment

(“Shopping”

“Information”

“Entertainment”) ที่จะสร้ างทังความบั
้
นเทิงในครอบครัว รวมทังเป็
้ นทางเลือกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีกด้ วย พร้ อมกันนี ้ยังมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ที่คดั สรรมาเป็ นอย่างดีทงคุ
ั ้ ณภาพที่ได้ มาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้ รับความ
เชื่อถือจากผู้บริ โภค อีกทังยั
้ งเน้ นบริ การการจัดส่งที่สะดวกและรวดเร็ วครบทุกความต้ องการทัว่ ประเทศโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย
พร้ อมเสนอทางเลือกในการชําระเงินที่หลากหลายตรงกับความต้ องการของลูกค้ า เช่น การชําระเงินผ่านทางเครดิตคาร์ ด
หรื อการชําระเงินสดเมื่อได้ รับสินค้ า
ธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
การดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั แบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วนหลักๆ คือ
1) ธุรกิจแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม “GMM Z”
ธุรกิจดังกล่าวได้ มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2555 โดยเป็ นการจัดจําหน่ายกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม GMM Z ซึง่ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อกลุม่ เป้าหมายทุกระดับ
1.1) กล่อง GMM Z HD สําหรับกลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการรับชมช่องแบบความคมชัดสูง (High Definition) พร้ อมระบบ
เสียง Dolby Digital 5.1
1.2) กล่อง GMM Z HD Lite ซึ่งเป็ นกล่องรุ่ นใหม่ที่สามารถรับชมช่องแบบความคมชัดสูง และรองรับทีวีดิจิทลั ได้
ด้ วย สําหรับลูกค้ าที่ต้องการรับชมภาพแบบความคมชัดสูงในราคาย่อมเยาว์กว่า
1.3) กล่อง GMM Z Smart สําหรับกลุม่ ลูกค้ าระดับกลางสามารถใช้ ได้ ทงดาวเที
ั้
ยมระบบ C-Band และ KU-Band
1.4) กล่อง GMM Z Mini สําหรับรองรับลูกค้ าที่มีงบประมาณจํากัดและต้ องการเปลีย่ นวิธีการรับชมโทรทัศน์จากเสา
ก้ างปลามาเป็ นโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
1.5) กล่อง GMM Z Mini Gold เป็ นกล่องรุ่นใหม่ เปลีย่ นโฉมหน้ าเป็ นหน้ าปั ดสีทอง พร้ อมรี โมทเล็ก กะทัดรัด กระชับ
มือ
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ยังได้ จําหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิทลั ทีวี GMM Z Zeason by Loxley โดยเป็ นความร่ วมมือ
ระหว่างบริ ษัท แซท เทรดดิ ้ง จํ ากัดซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อของแกรมมี่ และบริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะ
รับผิดชอบในด้ านการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานระดับสูงที่กําหนดไว้
โดยสินค้ าทุกชิ น้ ประกอบในเมืองไทย และผ่านการรั บรองมาตรฐานจาก กสทช. นอกจากจุดเด่นด้ านคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพและความทนทานสูงแล้ ว ซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในกล่อง GMM Z Zeason by Loxley ยังเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ได้ รับ
2.4
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การพัฒนาขึ ้นมาใหม่โดยเฉพาะ ทําให้ การทํางานมีความเสถียร และรองรับฟั งก์ชนั่ การใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเปลีย่ นช่องได้ เร็ วกว่ากล่องทัว่ ไป
2) ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ธุรกิจดังกล่าวซึง่ เป็ นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดยในการผลิตแต่ละ
ช่องมีต้นทุนไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากรัศมีของสัญญาณดาวเทียมสามารถส่งสัญญาณ
ออกอากาศได้ ครอบคลุมหลายพื ้นที่ทงในและต่
ั้
างประเทศ โดยผู้ลงทุนไม่ต้องเสียเวลาติดตังเสาส่
้
งสัญญาณ เพียง
พัฒนาเนื ้อหาหรื อรายการที่ออกอากาศ และขอใบอนุญาตส่งสัญญาณโทรทัศน์ ก็สามารถให้ บริ การได้
ณ สิ ้นปี 2558 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่สามารถรับชมได้ ทกุ แพลตฟอร์ ม ฟรี ทแู อร์ เพื่อ
ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม รวม 2 ช่อง ดังต่อไปนี ้
ช่ องแกรมมี่

ประเภทรายการ

Fan Music

เพลงไทยทุกสังกัดของแกรมมี่ทงั ้ ป๊ ทุกเพศทุกวัย

เปลี่ ย นรู ปแบบจาก

อบ ร๊ อค แดนซ์ ลู ก ทุ่ ง ภายใต้

Fan TV เป็ น Fan

สโลแกน “ทุกเพลงของคุณ”

Music ในปี 2558

Money Channel*

กลุ่มเป้ าหมาย

รายการเกี่ยวการเงิน การลงทุน

ออกอากาศครัง้ แรก

คนทั่วไป และวัยทํางานที่มี ตุลาคม 2552
ความสนใจเรื่ องเกี่ ย วกั บ
การเงินและการลงทุน

* ร่วมถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้ อยละ 50 ผ่านบริ ษัทแฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
4. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอื หุ้น 15 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
รายชื่อผู้บริ หาร ณ ปั จจุบนั (ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
ชื่อ
1. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
2. นายกริ ช ทอมมัส
3. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา
4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
5.
6.
7.
8.

นางกานต์สดุ า แสนสุทธิ์
นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง
นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก
นายภาวิต จิตรกร

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั ทีวี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทลั ทีวี
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ฎหมาย
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาด
หน้ า 16/37

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 15 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 19 มีนาคม 2558 (ล่าสุด)
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
นายณัฐพล จุฬางกูร
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH
นายโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ
บริ ษัท เกิดฟ้า จํากัด*
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
นายระฟ้า ดํารงชัยธรรม
นายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ**
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
กองทุนเปิ ด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
กองทุนเปิ ด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ ้ลเพื่อการเลี ้ยงชีพ

จํานวนหุ้น

สัดส่ วน

392,646,499
132,082,123
62,397,500
24,437,800
23,052,520
22,720,000
15,939,745
12,278,693
9,000,000
9,000,000
6,930,840**
5,151,900
5,001,200
4,820,080
4,816,500

47.89%
16.11%
7.61%
2.98%
2.81%
2.77%
1.94%
1.50%
1.10%
1.10%
0.85%
0.63%
0.61%
0.59%
0.59%

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เกิดฟ้า จํากัด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประกอบด้ วย นางสาวฟ้าฉาย ดํารงชัยธรรม
นายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม นายระฟ้า ดํารงชัยธรรม และนางสาวอิงฟ้า ดํารงชัยธรรม ในสัดส่วนการถือหุ้นคนละร้ อย
ละ 25.00
** ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ มีการถือหุ้นบริ ษัทฯ เพิ่มเติม รวมเป็ นจํานวน 6,930,856
หุ้น
ที่มา : บริ ษัทฯ และ www.bol.co.th
5. ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (สําหรับปี บัญชี 2556 – 2558)
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2558
พันบาท

%

2557
พันบาท
(ปรับปรุงใหม่ )

%

2556 *
พันบาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1,058,808
175,952
1,414,957

14.0
2.3
18.6

864,526
1,075,891
2,239,273

6.0
7.4
15.5

1,653,068
2,065,744
2,421,666

13.1
16.4
19.2

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

59,973

0.8

39,977

0.3

269,124

2.1

สินค้าคงเหลือ
เงินทดรองจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

300,990
45,760
290,068

4.0
0.6
3.8

629,252
76,122
367,528

4.4
0.5
2.5

619,683
166,798
1,581,576

4.9
1.3
12.5

3,346,508

44.1

5,292,569

36.6

8,777,659

69.6

616,363
275,721
3,504

8.1
3.6
0.0

326,149
277,595
1,286,429

2.3
1.9
8.9

301,389
342,480

2.4
2.7

524,046
36,660
348,602
1,739,140
416,019
283,052
4,243,107
7,589,615

6.9
0.5
4.6
22.9
5.5
3.7
55.9
100.0

1,428,854
36,660
402,516
4,685,378
437,989
287,198
9,168,767
14,461,336

9.9
0.3
2.8
32.4
3.0
2.0
63.4
100.0

4,966
1,785,009
79,857
530,178
242,152
539,824
3,825,854
12,603,513

0.0
14.2
0.6
4.2
1.9
4.3
30.4
100.0

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557

2558
พันบาท

%

2556 *

พันบาท

%

พันบาท

%

(ปรับปรุงใหม่ )
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

0.2

964,057
1,801,362
390,287
30,000
12,657

6.7
12.5
2.7
0.2
0.1

4,329,437
2,521,759
549,444
28,848
18,721

34.4
20.0
4.4
0.2
0.1

409,814
8,243
209,129

5.4
0.1
2.8

916,383
27,084
326,374

6.3
0.2
2.3

31,275
437,197

0.2
3.5

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,566,669

33.8

4,468,204

30.9

7,916,680

62.8

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

1,625,545
29,145

21.4
0.4

3,325,266
35,159

23.0
0.2

281,152
40,557

2.2
0.3

1,024,311

13.5

2,830,404

19.6

310,151
122
-

4.1
0.0
-

313,441
4,558
-

2.2
0.0
-

335,038
14,506
38,799

2.7
0.1
0.3

2,989,274
5,555,944

39.4
73.2

6,508,828
10,977,033

45.0
75.9

710,053
8,626,733

5.6
68.4

819,950

10.8

819,950

5.7

636,318

5.0

4,847,629

63.9

4,847,629

33.5

2,580,595

20.5

271,204
859,297

3.6
11.3

271,204
860,965

1.9
6.0

271,204
860,965

2.2
6.8

63,632

0.8

63,632

0.4

63,632

0.5

สํารองตามกฎหมายที่โอนชดเชยขาดทุนสะสม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

50,000
(4,622,447)

0.7
(60.9)

50,000
(3,424,549)

0.3
(23.7)

50,000
(1,012,032)

0.4
(8.0)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(467,048)
1,822,216
211,455
2,033,672

(6.2)
24.0
2.8
26.8

(445,525)
3,043,305
440,998
3,484,303

(3.1)
21.0
3.0
24.1

(405,052)
3,045,629
931,151
3,976,780

(3.2)
24.2
7.4
31.6

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

7,589,615

100.0

14,461,336

100.0

12,603,513

100.0

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

3,000
1,489,010
436,021
11,452

0.0
19.6
5.7

-

-

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่โอนชดเชยขาดทุนสะสม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินทุนจากส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

0

หน้ า 19/37

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557

2558
พันบาท

%

พันบาท
(ปรับปรุงใหม่ )

%

2556 *
พันบาท

%

การดําเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ

2,743,007
4,606,887

28.3
47.5

2,677,334
5,348,112

28.9
57.7

2,275,713
7,514,833

20.7
68.4

รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
รายได้อื่น

1,248,429

12.9

831,937

9.0

821,606

7.5

19,822

0.2

56,595

0.6

48,800

0.4

228,138

2.4

12,358
147,049

0.1
1.6

34,338
-

0.3
-

731,281
126,013

7.5
1.3

190,557

2.1

294,537

2.7

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น

1,105,255

11.4

406,559

4.4

377,675

3.4

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

9,703,577

100.0

9,263,943

100.0

10,989,826

100.0

ต้นทุนขายและบริการ

5,742,911

59.2

6,223,409

67.2

6,990,753

63.6

638,895
2,889,156
1,030,340
10,301,302

6.6
29.8
10.6
106.2

815,162
2,979,107
10,017,677

8.8
32.2
108.1

1,006,545
3,185,432
11,182,730

9.2
29.0
101.8

(597,725)
4,513
(337,734)

(6.2)
0.0
(3.5)

(753,734)
14,351
10,152

(8.1)
0.2
0.1

(192,904)
15,976
-

(1.8)
0.1
-

(930,946)
(271,593)
(1,202,538)
67,307

(9.6)
(2.8)
(12.4)
0.7

(729,230)
(458,532)
(1,187,762)
71,387

(7.9)
(4.9)
(12.8)
0.8

(176,928)
(134,565)
(311,492)
(91,211)

(1.6)
(1.2)
(2.8)
(0.8)

(1,135,232)

(11.7)

(1,116,374)

(12.1)

(402,703)

(3.7)

(1,135,232)

(11.7)

(1,228,996)
(2,345,371)

(13.3)
(25.3)

(818,448)
(1,221,152)

(7.4)
(11.1)

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน ) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน ) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
การดําเนินงานที�ยกเลิก
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปี
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน )
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

(1,145,484)
(1,145,484)

(1,183,521)
(1,228,996)
(2,412,517)

(464,261)
(818,448)
(1,282,710)

10,252
-

67,147
-

61,558
-

10,252
(1,135,232)

67,147
(2,345,371)

61,558
(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

หน้ า 20/37

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557

2558
%

พันบาท

พันบาท
(ปรับปรุงใหม่ )

(1,135,232)

(11.7)

(53,829)

(0.6)

-

(1,493)

(0.0)

(106)

33

0.0

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

(20,064)
(75,352)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(1,210,584)

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปี

(2,345,371)

%

(25.3)

2556 *
พันบาท

%

(1,221,152)

(11.1)

(32,957)

(0.3)

(0.0)

(1,340)

(0.0)

35,125

0.4

88,804

0.8

(0.2)
(0.8)

(75,226)
(40,208)

(0.8)
(0.4)

161,838
216,345

1.5
2.0

(12.5)

(2,385,578)

(25.8)

(1,004,806)

(9.1)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลกําไร (ขาดทุน ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
โอนกลับผลขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

(1,219,421)
8,837
(1,210,584)

หน้ า 21/37

(2,452,725)
67,147
(2,385,578)

(1,060,523)
55,716
(1,004,806)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557

2558
พันบาท

%

พันบาท
(ปรับปรุงใหม่ )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน ) ก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

(1,202,538)

ขาดทุนก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน )ก่อนภาษี

(1,202,538)

(113.6)

(1,228,996)
(2,416,758)

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา

%

(1,187,762)

2556 *
พันบาท

%

(311,492)
(279.5)

(818,448)
(1,129,941)

(68.4)

275,525

26.0

296,050

34.2

350,242

21.2

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ค่าเผื่อ (โอนกลับ ) หนี้สงสัยจะสูญ

294,974
179,149
(19,487)

27.9
16.9
(1.8)

941,936
225,121
(30,416)

109.0
26.0
(3.5)

376,694
(35,693)

22.8
(2.2)

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ )
ค่าเผื่อ (โอนกลับ ) สินค้ารับคืน

(153,496)
5,390

(14.5)
0.5

(33,336)
(109,370)

(3.9)
(12.7)

203,585
108,088

12.3
6.5

1,030,340
124,707
4,496
(54,480)
(103,401)

97.3
11.8
0.4
(5.1)
(9.8)

188,501
(3,226)
-

21.8
(0.4)
-

(70,257)
(1,454)
(4,513)
337,734
(9,362)
(731,281)
(19,822)
271,593

(6.6)
(0.1)
(0.4)
31.9
(0.9)
(69.1)
(1.9)
25.7

(1,593)
(147,049)
10,495
(12,358)
(14,351)
(10,152)
20,009
(56,595)
458,532

(0.2)
(17.0)
1.2
(1.4)
(1.7)
(1.2)
2.3
(6.5)
53.0

(114,395)
4,652
(34,338)
(15,976)
39,547
(49,100)
139,285

(6.9)
0.3
(2.1)
(1.0)
2.4
(3.0)
8.4

153,816

14.5

(694,561)

(80.3)

(157,351)

(9.5)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินค้าคงเหลือ

617,045
(62,377)
329,193

58.3
(5.9)
31.1

(120,433)
172,514
(61,915)

(13.9)
20.0
(7.2)

396,489
50,617
84,196

24.0
3.1
5.1

เงินทดรองจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

25,035
59,638
(351,506)

2.4
5.6
(33.2)

76,978
(108,605)
(595,976)

8.9
(12.6)
(68.9)

21,047
(302,257)
(408,517)

1.3
(18.3)
(24.7)

20,197
56,832

1.9
5.4

(277,855)
(127,154)

(32.1)
(14.7)

(9,627)
36,245

(0.6)
2.2

(87,356)

(8.3)

62,281

7.2

(107,390)

(6.5)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(17,397)
743,121

(1.6)
70.2

(8,027)
(1,682,753)

(0.9)
(194.6)

(6,545)
7,556
(395,538)

(0.4)
0.5
(23.9)

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(144,998)
(226,978)
371,146

(13.7)
(21.4)
35.1

(191,512)
(246,662)
(2,120,927)

(22.2)
(28.5)
(245.3)

(151,769)
(291,783)
(839,089)

(9.2)
(17.7)
(50.8)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุน (กําไร) จากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (โอนกลับ )
กําไรที่เกิดจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน ) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

-

-

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที�ควบคุมร่วมกัน
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557

2558
พันบาท

%

2556 *

พันบาท

%

พันบาท

%

(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื�ออุปกรณ์

(273,067)

(25.8)

(15,388)

(1.5)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ�มในการร่วมค้า

(571,550)

(54.0)

(10,298)

เงินสดลดลงสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

220,806

20.9

(749,045)

เงินสดลดลงสุทธิจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย

(34,084)

(3.2)

-

-

-

-

6,967

เจ้าหนี�ค่าซื�อทรัพย์สินลดลง

เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

(504,185)
-

(58.3)

(518,299)

(31.4)

(2,715)

(0.2)

(1.2)

-

-

(86.6)

-

-

-

-

0.8

-

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า

438,686

41.4

-

-

-

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ�มในบริษัทร่วม

297,803
(3,600)

28.1
(0.3)

188,737
(5,400)

21.8
(0.6)

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น

-

88.1
(1.4)

(5,423)

(0.6)

(742)

(0.0)

111,526
-

10.5
-

48,360
404,130
12,358

5.6
46.7
1.4

22,012
1,234
34,338

1.3
0.1
2.1

9,163
2,450
19,822

0.9
0.2
1.9

11,949
65,244

1.4
7.5

41,502
55,951
39,711

2.5
3.4
2.4

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง (เพิ�มขึ�น )
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�

899,939
(305,000)

85.0
(28.8)

988,726
(1,130,000)

114.4
(130.7)

(1,509,687)
-

(91.3)
-

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

797,506

75.3

(677,882)

(78.4)

(402,772)

(24.4)

(901,057)
1,012,350
(1,022,500)

(85.1)
95.6
(96.6)

(3,307,841)
5,409,190
(2,318,000)

(382.6)
625.7
(268.1)

1,220,246
142,790
(287,024)

73.8
8.6
(17.4)

(15,583)
(46,089)
(972,878)
(1,493)
194,282
864,527
1,058,809

(1.5)
(4.4)
(91.9)
(0.1)
18.3
81.7
100.0

(23,136)
(80,564)
2,450,666
2,130,316
(106)
(668,598)
1,533,125
864,527

(2.7)
(9.3)
283.5
246.4
(0.0)
(77.3)
177.3
100.0

(21,185)
(63,944)
1,060,530
2,051,413
(1,340)
808,211
844,857
1,653,068

(1.3)
(3.9)
64.2
124.1
(0.1)
48.9
51.1
100.0

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันลดลง (เพิ�มขึ�น )
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
ดอกเบี�ยรับ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชําระหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
ซื�อสินทรัพย์ถาวรซึ�งยังไม่ได้ชําระเงิน
สินทรัพย์เพิ�มขึ�นจากสัญญาเช่าการเงิน

11,104
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-

1,456,410
(22,487)

1,000

-

11,397
17,442

12,378

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที�ควบคุมร่วมกัน
อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

2556 *

2557
(ปรับปรุงใหม่ )

2558

1.30

เท่า

1.18

เท่า

1.11

เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด**
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า **

0.90
0.21
6.88

เท่า
เท่า
เท่า

0.96
(0.27)

เท่า
เท่า

0.73
(0.05)

เท่า
เท่า

5.06

เท่า

4.79

เท่า

ระยะเวลาในการเก็บหนี�เฉลี�ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ **

53
12.35

วัน
เท่า

72
9.97

วัน
เท่า

76
8.43

วัน
เท่า

30
4.82

วัน
เท่า

37
3.91

วัน
เท่า

43
3.73

วัน
เท่า

76
7

วัน
วัน

93
15

วัน
วัน

98
22

วัน
วัน

อัตรากําไรขั�นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

33.21
(6.38)

%
%

29.74
(8.95)

%
%

34.13
(2.53)

%
%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ

(120.33)
(11.80)

%
%

204.54
(26.04)

%
%

143.29
(11.67)

%
%

(47.09)

%

(79.24)

%

(42.12)

%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ **
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร**
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ **

(10.39)
(89.09)
0.88

%
%
เท่า

(17.83)
(131.71)
0.68

%
%
เท่า

(10.66)
(54.59)
0.91

%
%
เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

2.73
5.13
0.62
-

เท่า
เท่า
เท่า
%

3.15
(8.79)
(0.70)
-

เท่า
เท่า
เท่า
%

2.17
(2.61)
(0.73)
-

เท่า
เท่า
เท่า
%

(47.52)
(49.39)
(2.92)
(7.02)
(52.52)

%
%
%
%
%

14.74
27.24
(16.54)
(9.49)
88.08

%
%
%
%
%

9.93
14.47
(7.20)
12.15
298.28

%
%
%
%
%

2.22
(1.40)
-

บาท
บาท
บาท

4.62
(3.66)
-

บาท
บาท
บาท

5.39
(2.27)
-

บาท
บาท
บาท

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� **
ระยะเวลาชําระหนี�
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น **

อัตราการเติบโต (Growth Ratio)
สินทรัพย์รวม
หนี�สินรวม
รายได้จากการขายหรือบริการ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น ***
เงินปันผลต่อหุ้น ****

* งบการเงินปี 2556 ไม่ได้ปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานที�ประกาศใช้ในปี 2557 เรื�องงบการเงินรวมและการร่วมการงาน
** ใช้วิธีการคํานวณแบบหาค่าเฉลี�ย
*** คํานวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
**** เงินปันผลต่อหุ้นใช้เกณฑ์ accrued
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
รายได้
กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในปี 2558 เท่ากับ 9,704 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากปี 2557 และมีรายได้ จากการ
ขายสินค้ า การให้ บริ การและค่าลิขสิทธ์ ในปี 2558 เท่ากับ 8,598 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
สืบเนื่องจากการลดลงของรายได้ ในกลุม่ ธุรกิจดิจิทลั ทีวีช่องวัน ซึง่ เป็ นผลจากการปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจาก
งบการเงินรวมเป็ นการบันทึกตามวิธีสว่ นได้ เสีย อย่างไรก็ตามรายได้ จากธุรกิจอื่นของกลุม่ บริ ษัทยังคงมีการเติบโต
ในอัตราร้ อยละ 5.8 จากการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจเพลง ดิจิทลั ทีวีช่อง GMM25 ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ และอื่นๆ
รายละเอียดรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ มีดงั นี ้
1) กลุ่มธุรกิจเพลง รายได้ หลักประกอบด้ วย ธุรกิจสินค้ าเพลงและช่องทางการจัดจําหน่าย ธุรกิจดิจิทลั คอน
เทนต์ และธุรกิจโชว์บิซ โดยรายได้ จากธุรกิจเพลงในปี 2558 เท่ากับ 3,252 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จากปี
2557 จากการเติบโตของดิจิทลั คอนเทนต์ และโชว์บิซซึ่งมีจํานวนจัดแสดงคอนเสิร์ตมากขึ ้นในปี นี ้ โดยมีการจัด
คอนเสิร์ตขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ต้นปี สร้ างกระแสตอบรับที่ดีจนถึงไตรมาสสุดท้ ายที่มีการจัดเทศกาล
ดนตรี อย่างยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันรายได้ ในการบริ หารศิลปิ นก็เติบโตได้ ดีจากการจ้ างศิลปิ นไปร่ วมงานกิจกรรม
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น สําหรับดิจิทลั มิวสิคประสบความสําเร็ จในการให้ บริ การใหม่ คือ SMS Song2U และการขยาย
ช่องทางการเข้ าถึงคอนเทนต์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ผ่านความร่วมมือกับ YouTube ทําให้ สามารถสร้ างรายได้ จากยอด
วิวและการโฆษณาเพิ่มสูงกว่าเท่าตัวในปี นี ้ โดยช่อง GMM Grammy Official เป็ นช่องที่ได้ รับความนิยมอันดับ 1
ของ YouTube Thailand ด้ วยจํานวนสมาชิกกว่า 6.1 ล้ านราย ทังนี
้ ้ จนถึง ณ สิ ้นปี 2558 กลุม่ บริ ษัทฯ มีช่องอยูใ่ น
YouTube Thailand ถึง 39 ช่อง และมีจํานวนสมาชิกรวมกว่า 14.3 ล้ านรายชื่อ ซึ่งทางกลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่า
ช่องทาง YouTube เป็ นช่องทางที่ได้ รับความนิยมและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่ มธุ รกิจดิจิทัลทีวี ช่ องจีเอ็มเอ็ม 25 ซึ่งเป็ นช่องรายการประเภททั่วไปความคมชัดปกติ (Standard
Definition) ประกอบด้ วย ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ดิจิทลั ทีวี ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมฟรี ทูแอร์ ช่องแบง
แชนแนล โดยบริ ษัทฯ มีรายได้ ในปี 2558 เท่ากับ 1,680 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.4 จากปี 2557 จากการ
ดําเนินงานของช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ขณะที่สอื่ วิทยุมีรายได้ ลดลงร้ อยละ 7 จากปี ที่แล้ วตามภาวะตลาด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
มองว่าธุรกิจวิทยุ ยังสามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทฯ มีแบรนด์คลื่นวิทยุที่แข็งแรง และในปี หน้ า
บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมเพิ่มความแข็งแรงของเนื ้อหารายการ พร้ อมกิจกรรมพิเศษเชื่อมโยงเพื่อเจาะฐานผู้ฟังแต่ละคลื่น
และต่อยอดสูแ่ พลตฟอร์ มดิจิทลั ผ่านแอพพลิเคชัน่ เอไทม์ ออนไลน์ ให้ สอดรับกับการเติบโตของฐานจํานวนผู้ฟัง
ในดิจิทลั แพลตฟอร์ มที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ในปั จจุบนั การเข้ ามาของ 4G จะช่วยทําให้ การรับฟั งผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย
สะดวก และที่สาํ คัญมีความเสถียรมากขึ ้น ในส่วนช่องทีวีดาวเทียมบริ ษัทฯ พบว่ารายได้ หดตัวลงตามภาวะตลาด
ซึง่ การใช้ งบโฆษณากับทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมได้ ย้ายจากทีวีดาวเทียม
มาอยูบ่ นแพลตฟอร์ มดิจิทลั ทีวีซงึ่ มีราคาค่าโฆษณาในอัตราที่ใกล้ กบั ช่องดาวเทียม สําหรับดิจิทลั ทีวีช่องจีเอ็มเอ็ม
25 วางเป้าหมายหลักของช่องเน้ นเจาะจงกลุม่ เป้าหมายคนรุ่ นใหม่ รับชมได้ ทกุ เพศทุกวัย เป็ นกลุม่ คนที่มีความ
กระตื อรื อร้ น คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ไ ด้ จํ ากัดเพีย งวัยรุ่ นเท่า นัน้ ดังนัน้ การนํา เสนอคอนเทนต์ เ พื่อ ตอบโจทย์
กลุม่ เป้าหมายนี ้จึงต้ องมีความหลากหลาย ครบครันทุกมิติของไลฟ์ สไตล์ผ้ บู ริ โภค มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยงานโปรดักชัน่ ที่แตกต่างและนําสิง่ ที่มีอยู่มาต่อยอดได้ ทังยั
้ งคงความเป็ นเอกลักษณ์ของช่องภายใต้ โจทย์ที่
ชัดเจน รวมถึงการเข้ าถึงแบบมัลติแพลตฟอร์ ม ส่งผลให้ ที่ผ่านมามีผลตอบรับอย่างก้ าวกระโดด จากฐานผู้รับชม
และเรตติ ้งของช่องที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ นอกเหนือจากความสําเร็ จที่สามารถไปนัง่ ในใจผู้ชมได้ แล้ ว ใน
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แง่ของเสียงตอบรับจากเอเยนซีและลูกค้ าก็ดีเช่นกัน โดยเป็ นที่รับทราบกันว่า จีเอ็มเอ็ม 25 เป็ นช่องที่ตอบสนอง
ความต้ องการของกลุม่ ผู้ชมที่เป็ นคนรุ่นใหม่ เพราะมีความชัดเจนทังในแง่
้
ของเนื ้อหาที่ตรงใจ และผู้ชมที่ตรงกลุม่
ทําให้ แบรนด์สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม
3) กลุ่มธุรกิจดิจิทัลทีวี ช่ องวัน ซึ่งเป็ นช่องรายการประเภททัว่ ไปความคมชัดสูง (High Definition) ภายหลัง
จากบริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการลงทุน และอํานาจการควบคุมกิจการในไตรมาส 1/2558 ส่งผลให้ มี
การจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํ ากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้
จํากัด”) ซึง่ เดิมถือเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เปลีย่ นเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้ า และบันทึกด้ วยวิธีสว่ นได้ เสีย จึง
ทําให้ ไม่มีการนําเสนอข้ อมูลทางการเงินของส่วนงานดิจิทลั ทีวีช่องวันในแต่ละรายการในงบการเงินรวมของบริ ษัท
ฯ แต่จะปรากฏในรายการส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ าแทน ดังนันตั
้ วเลขที่ยงั คงอยู่ในงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี 2558 จะประกอบด้ วย ส่วนงานย่อยที่ถือลิขสิทธิ์ ในคลังผลงานเดิม ได้ แก่ เอ็ก
แซกท์ สําหรับผลการดําเนินงานในปี นี ้ กลุ่มธุรกิจดิจิทลั ทีวี ช่องวัน มีรายได้ เท่ากับ 687 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่
แล้ ว ร้ อยละ 50 เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้ างการลงทุน งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ไม่ได้ แสดงข้ อมูลทาง
การเงินของส่วนงานดิจิทลั ทีวี ช่องวันอีกต่อไป ในขณะเดียวกันเอ็กแซ็กท์ก็ได้ รับผลกระทบของการยุติการผลิต
รายการเข้ าช่องแอนะล็อกฟรี ทีวี เพื่อนําคอนเทนต์มาออกอากาศทางช่องวัน 31 ด้ วย
อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานของดิจิทลั ทีวี ช่องวัน 31 มีทิศทางที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับเรตติ ้งของช่องที่
ก้ าวขึ ้นสูก่ ลุม่ ผู้นําหนึง่ ในห้ า (Top Five) ของดิจิทลั ทีวีช่องใหม่ จากความสําเร็ จของรายการไฮไลท์ คือ ละครไพรม์
ไทม์ ซีรีส์ และซิทคอม ร่วมกับวาไรตี ้ต่าง ๆ และในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2558 ดิจิทลั ทีวี ช่องวัน 31ยังสร้ างกระแส
ตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจาก “ฮอร์ โมน 3 เดอะไฟนอล” อีกด้ วย สําหรับปี 2559 นี ้ ดิจิทลั ทีวี ช่องวัน 31 เปิ ดศักราช
2559 โดยคัดสรรคอนเทนต์ลงจอต่อเนื่องด้ วยการวางเป้าหมายเพิ่มผู้ชมกลุม่ หลัก”โมเดิร์นแมส” เจาะตลาดคนรุ่ น
ใหม่และคนในภูมิภาค รวมทัง้ ยังมีการจับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตและนักแสดงต่าง ๆ ทําให้ ผงั รายการแน่นขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไพร์ มไทม์ พร้ อมเสริ มคอนเทนต์ในช่วงเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มให้ แข็งแกร่ งขึ ้น เพื่อดึง
ผู้ชมที่เป็ นแฟนละครช่องวัน 31 ให้ มาเตรี ยมรอดูละครก่อนออนแอร์ รวมถึงมีการเพิ่มวาไรตี ้ช่วงดึก หลังจบละคร
เพื่อตรึงผู้ชมให้ ยงั รับชมที่ช่องวัน 31 นอกจากนี ้ยังเพิ่มความเข้ มข้ นในสล็อตวาไรตี ้ข่าวเที่ยงรายวัน ร่วมกับทีมข่าว
ที่พร้ อมให้ ผ้ ูชมตามอัพเดทได้ ทงั ้ วัน พร้ อมเสริ มคอนเทนต์กีฬา และรายการวาไรตี ้ช่วงสุดสัปดาห์ ให้ ทวีความ
เข้ มข้ นขึ ้นอีก โดยบริ ษัทฯ เชื่อว่าการปรับผังใหม่จะดึงผู้ชมให้ อยู่กบั ช่องอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ เรตติ ้งโดยรวม
ของช่องขยับดีขึ ้นทุกไตรมาส ซึง่ จะส่งผลให้ สามารถขยับราคาค่าโฆษณาตามเรตติ ้งที่เพิ่มขึ ้นได้ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ฯ ยังมีการจัดกิจกรรม “วันยกช่อง” เป็ นงานเฟสติวลั ที่จะขนทัพศิลปิ นดาราไปให้ แฟนๆ ได้ กระทบไหล่อย่างใกล้ ชิด
หมุนเวียนไปตามภาคต่าง ๆ ตลอดทังปี
้
4) ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี 2558 มีรายได้ เท่ากับ 596 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.3 จากปี 2557 จาก ภาพรวม
อุตสาหกรรมหนังไทยค่อนข้ างชะลอตัว ส่งผลหนังไทยปี นี ้มีจํานวนลดลง และมีการลงทุนหนังฟอร์ มยักษ์ ค่อนข้ าง
น้ อย อีกทังมี
้ ภาพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่จากต่างประเทศที่ทยอยเข้ าฉายตลอดทังปี
้ สําหรับกลุม่ บริ ษัทฯ มีภาพยนตร์
เข้ าฉายในปี นี ้ 2 เรื่ อง คือ “ฟรี แลนซ์ ห้ ามป่ วย ห้ ามพัก ห้ ามรักหมอ” ซึ่งทํารายได้ Box Office อยู่ที่ 88 ล้ านบาท
และ “เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่ อ” เข้ าฉายในไตรมาสสุดท้ าย ทํารายได้ Box Office อยู่ที่ 75 ล้ านบาท สําหรับการ
ประกาศยุติการดําเนินงานของ GTH จะไม่สง่ ผลอย่างมีนยั โดยล่าสุดกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการจับมือกับกลุม่ หับโห้
หิ ้น ก่อตังบริ
้ ษัท จีดเี อช 559 จํากัด สําหรับแผนงานปี 2559 บริ ษัทฯ จะใช้ งบลงทุนผลิตผลงานทังซี
้ รีส์หลากหลาย
สําหรับออกอากาศทางช่องดิจิทลั ทีวีและไลน์ทีวี ด้ านการผลิตภาพยนตร์ ก็ยงั คงเดินหน้ าต่อเนื่อง ถือเป็ นอีกหนึ่ง
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ธุรกิจที่นา่ จับตามองด้ วยศักยภาพของทีมงานผู้ผลิต และมีความโดดเด่นในการขยายฐานไปสูต่ ลาดต่างประเทศ
ทังจี
้ น เกาหลี และประเทศอาเซียน
5) ธุรกิจซือ้ ขายสินค้ า ประกอบด้ วยธุรกิจซื ้อขายสินค้ าโฮมช้ อปปิ ง้ และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม สําหรับ
โฮมช้ อปปิ ง้ มีรายได้ ทงปี
ั ้ 2558 เท่ากับ 1,738 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 53 จากปี 2557 จากการจัดแผนส่งเสริ ม
กระตุ้นยอดขายที่ค้ มุ ค่าคุ้มราคาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2558 ซึง่ เป็ นช่วงไฮซีซนั่ สําหรับ
ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าผ่านโอช้ อปปิ ง้ ทีวี ออนไลน์ หรื อโมบายแอพพลิเคชัน่ พบว่ามีกระแสตอบรับที่ดี พร้ อมเพิ่มจํานวน
สิน ค้ า ใหม่ทุกช่ องทางให้ ครอบคลุม ทุก กลุ่มเป้า หมาย สํา หรั บทิ ศทางการดํา เนิ นงานในปี 2559 บริ ษัท ฯ ให้
ความสําคัญกับกลยุทธ์การทํารายการนําเสนอสินค้ า และจัดรายการส่งเสริ มการขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง พร้ อม
ขยายช่องทางการเข้ าถึงและรับชมให้ เพิ่มขึ ้นด้ วยการให้ บริ การผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้ องการ
ของผู้บริ โภคได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ร่ วมกับการประชาสัมพันธ์ ช่องร่ วมกับพาร์ ทเนอร์ ในดิจิทลั ทีวี สําหรับธุรกิจกล่องรับ
สัญญาณทีวีดาวเทียมแซท มีรายได้ เท่ากับ 391 ล้ านบาทในปี 2558 ลดลงร้ อยละ 63 จากปี 2557 โดยมียอด
จําหน่ายกล่องทังปี
้ ประมาณ 0.65 ล้ านกล่อง ลดลงกว่าเท่าตัวจากปี 2557 เนื่องจากผู้บริ โภคชะลอการตัดสินใจ
ซื ้อ และสับสนการแจกคูปองแลกกล่องดิจิทลั ทีวี ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการไม่สามารถผลักดันยอดขายให้ เป็ นไปตาม
เป้า ที่ผ่านมาต่างมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ เน้ นการทําโปรโมชัน่ ให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นกําลังซื ้อ
ของผู้บริ โภคและระบายสินค้ าเก่า ร่วมกับวางแผนพัฒนากล่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ ๆ เข้ ามาทําตลาดเพิ่มเติม เช่น
กล่องมินิโกลด์ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์ผ้ ชู มที่ต้องการความคุ้มค่าและรับชมภาพที่คมชัดขึ ้น อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ คาดว่าในปี 2559 ภาพรวมการขายกล่องเซตท็อปบ็อกซ์น่าจะปรับตัวดีกว่าปี 2558 จากมหกรรมการ
แข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างฟุตบอลโลก และฟุตบอลยูโร
6) รายได้ อ่ ืน ๆ ภายหลังการปรับกลยุทธ์ ม่งุ เน้ นธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนบริ ษัทไปสู่เป้าหมาย ส่งผลให้ ปี
2558 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย หลายรายการตามแผนบริ หารการลงทุน โดยมี
รายการขนาดใหญ่ คือ การจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นซีเอ็ด กลุม่ สิ่งพิมพ์ กลุม่ สร้ างสรรค์และบริ หารงานกิจกรรม
ร่ วมกับการรับรู้ กําไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด เป็ นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้ า
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ รวมทังปี
้ 2558 เท่ากับ 5,743 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8 จากปี 2557 และคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 67 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ า การให้ บริ การ และค่าลิขสิทธิ์ ลดลงจากสัดส่วนร้ อยละ 70 ในปี
2557 โดยธุรกิจที่มีต้นทุนลดลงคือ แพลทฟอร์ มแซท ขณะที่กลุม่ ธุรกิจเพลงยังได้ พฒ
ั นาความสามารถในการ
ควบคุมต้ นทุนได้ ดีขึ ้น เช่นเดียวกับธุรกิจภาพยนตร์ ที่สามารถบริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ รายได้ จะ
ปรับตัวลดลงแต่มีกําไรขันต้
้ นสูงกว่าปี ก่อน ส่วนธุรกิจที่มีสดั ส่วนต้ นทุนสูงขึ ้นคือดิจิทลั ทีวีมีต้นทุนขายและบริ การ
ปรับเพิ่มขึ ้นจากค่าส่งสัญญาณ (MUX) และต้ นทุนการผลิตรายการ สําหรับธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ มีสดั ส่วนต้ นทุนขาย
เพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับการเติบโตของรายได้
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร รวมทังปี
้ 2558 เท่ากับ 3,528 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 36.4 ของ
รายได้ รวม ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 ที่ร้อยละ 41.0 จากประสิทธิ ภาพในการบริ หารงานธุรกิ จเพลง
ร่วมกับธุรกิจสือ่ มีคา่ ใช้ จ่ายลดลงตามรายได้ ขณะที่โฮมช้ อปปิ ง้ มีค่าใช้ จ่ายในการขายสูงขึ ้นจากภาวะการแข่งขัน
ในตลาด
หน้ า 27/37

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,145 ล้ านบาท ปรับตัวดีขึ ้นร้ อยละ 53 จากปี 2557 จากธุรกิจเพลง
พลิกฟื น้ กลับมาเติบโต ร่ วมกับธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ ซึ่งผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้ ว คงเหลือแต่ธุรกิจทีวีดิจิทลั ที่ยงั ประสบ
ภาวะขาดทุนในช่วงเริ่ มต้ นของการลงทุน และใน 2559 นี ้บริ ษัทได้ มีรายการปรับปรุ งทางบัญชี ประกอบด้ วยการ
ตังสํ
้ ารองค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในธุรกิจเพย์ทีวีทงจํ
ั ้ านวนรวมมูลค่ากว่า 1,030 ล้ านบาท รวมถึงมีการ
ปรับปรุงมูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุนใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ประกอบธุรกิจดิจิทลั ทีวี ให้ สอดคล้ องกับประกาศที่
จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีที่เผยแพร่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ทําให้ บริ ษัทฯ มีการรับรู้
ผลขาดทุนเพิ่มอีก 92 ล้ านบาท ร่ วมกับการรับรู้ กําไรพิเศษจากการปรับโครงสร้ างบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
จํากัดและการขายเงินลงทุนอีกด้ วย
สินทรัพย์
กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2558 เท่ากับ 7,590 ล้ านบาท ลดลง 6,872 ล้ านบาท จากสิ ้นปี 2557 โดยมี
รายการที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว จํานวน 1,235 ล้ านบาท ลดลง 706 ล้ านบาท จาก
การไถ่ถอนเงินลงทุนชัว่ คราว และเงินฝากประจําธนาคาร
- ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ส่วนมากเป็ นลูกหนี ้การค้ าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน หมายถึง บุคคลภายนอกที่
ไม่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทในเครื อ ซึ่งมีระยะเวลาการชําระหนีท้ ี่แตกต่างกันขึน้ อยู่กับช่วงเวลาขายและการตกลง
จํานวนทังหมด
้
1,415 ล้ านบาท ลดลง 824 ล้ านบาท จากการทยอยรับชําระหนี ้ที่ค้างในปี ก่อน ร่ วมกับการขาย
เงินลงทุน และการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนส่งผลให้ ไม่มีการรวมข้ อมูลทางการเงินของส่วนงานดิจิทลั ทีวีช่องวันใน
แต่ละรายการในงบการเงิ นรวมภายหลังการปรับโครงสร้ าง ขณะที่ลกู หนี ้จากธุรกิจซื ้อขายสินค้ าและกล่องรั บ
สัญญาณดาวเทียมลดลงสอดคล้ องกับรายได้ สําหรับแนวทางจัดการลูกหนี ้คงค้ าง กลุม่ บริ ษัทฯ มีแผนการจัดเก็บ
โดยหน่วยงานเร่ งรัดหนี ้สินอย่างเป็ นระบบ ส่งผลให้ สดั ส่วนลูกหนี ้คงค้ างที่มีระยะเวลาเกิน 6 เดือนลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ
- สินค้ าคงเหลือ มีองค์ประกอบหลัก คือ สินค้ าประเภทแผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทํา
เสร็ จสิ ้นแล้ ว และงานระหว่างทํา รวมถึงเครื่ องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและดิจิทลั ทีวี จํานวนทังหมด
้
301 ล้ านบาท ลดลง 328 ล้ านบาท จากการทยอยออกอากาศละครและรายการทีวีที่ผลิตเสร็ จของเอ็กแซ็กท์ทงั ้
หมดแล้ ว ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้ างเงินลงทุน ส่งผลให้ การผลิตและการขายถูกโอนย้ ายไปที่บริ ษัท เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ถือเป็ นกิจการร่วมค้ าที่บนั ทึกด้ วยวิธีสว่ นได้ เสีย ส่งผลให้ ไม่มีการรวมข้ อมูลทางการเงินของ
ส่วนงานดิจิทลั ทีวีช่องวันในแต่ละรายการในงบการเงินรวม นอกจากนี ้ในส่วนของสินค้ าทังผลิ
้ ตภัณฑ์เพลงและ
Set Top Box กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการสินค้ าคงคลังให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และทยอยจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การขายของที่ค้างสต็อกออกไปอย่างต่อเนื่อง
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จํานวน 290 ล้ านบาท ลดลง 77 ล้ านบาท จากภาษี ซื ้อรอเรี ยกคืนในส่วนของดิจิทลั ทีวี
ช่องวัน ซึง่ ภายหลังการปรับโครงสร้ างจะไม่แสดงรายการไว้ ในงบการเงินรวม
- เงินลงทุนในการร่ วมค้ า จํานวน 616 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 290 ล้ านบาท จากการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในบริ ษัท เดอะ
วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
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- เงินลงทุนระยะยาวอื่น จํานวน 4 ล้ านบาท ลดลง 1,283 ล้ านบาท จากการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อการด้ อยค่าเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) เป็ นหลัก ร่วมกับการขายเงินลงทุนในหุ้นซีเอ็ด
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 524 ล้ านบาท ลดลง 905 ล้ านบาท จากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี การขาย
สินทรัพย์ ร่วมกับการขายเงินลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และการปรับเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนในดิจิทลั ทีวีช่องวัน ซึ่ง
ภายหลังการปรับโครงสร้ างจะไม่แสดงรายการไว้ ในงบการเงินรวม
- ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ จํานวน 1,739 ล้ านบาท ลดลง 2,946 ล้ านบาท จากการตัด
จําหน่ายระหว่างปี ร่วมกับการปรับปรุงมูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุนใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ และการปรับเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนในดิจิทลั ทีวีช่องวัน ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้ างจะไม่แสดงรายการไว้ ในงบการเงินรวม ทังนี
้ ้
กลุ่มบริ ษัทฯ ยังคงบันทึกรายการสินทรัพย์ และหนีส้ ินภายใต้ ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ ประเภททัว่ ไปแบบ
ความคมชัดปกติ พร้ อมตัดจําหน่ายตลอดอายุใบอนุญาตในระยะเวลา 15 ปี
หนีส้ ิน
กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2558 เท่ากับ 5,556 ล้ านบาท ลดลง 5,421 ล้ านบาทจากปี 2557 โดยมี
รายการที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
-

-

-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากธนาคาร
้
จํานวน 3 ล้ านบาท ลดลง 961 ล้ านบาท จากการชําระ
คืนเงินกู้ยมื ธนาคารตามกําหนด
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จํานวน 1,489 ล้ านบาท ลดลง 312 ล้ านบาท จากการชําระหนี ้ ทังในส่
้ วนการ
ผลิตคอนเทนต์รายการทีวี ภาพยนตร์ และ Set Top Box สอดคล้ องกับยอดขายที่ลดลง ร่ วมกับการ
ปรับเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในดิจิทลั ทีวีช่องวัน ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้ างจะไม่แสดงรายการไว้ ในงบ
การเงินรวม
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ค้างจ่าย รวมส่วนที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 1,434 ล้ าน
บาท ลดลง 2,313 ล้ านบาท จากการจ่ายค่าใบอนุญาตดิจิทลั ทีวีงวดที่ 2 ของช่องจีเอ็มเอ็ม 25 เป็ น
จํานวน 305 ล้ านบาท ร่วมกับการปรับปรุงมูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุนใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ และการ
ปรับเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนในดิจิทลั ทีวีช่องวัน ส่งผลให้ ไม่มีการแสดงรายการทางการเงินของดิจิทลั ทีวีช่อง
วันไว้ ในงบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี จํานวน 1,626 ล้ านบาท ลดลง 1,730 ล้ านบาท จาก
การชําระหนี ้เงินกู้ยืมธนาคาร ร่ วมกับการปรับเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในดิจิทลั ทีวีช่องวัน ส่งผลให้ ไม่มีการ
แสดงรายการทางการเงินของดิจิทลั ทีวีช่องวันไว้ ในงบการเงินรวม

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2558 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,034 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 1,451 ล้ านบาท จากผล
ขาดทุนระหว่างปี ของบริ ษัทฯ
สภาพคล่ อง
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดมีจํานวน 1,059 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 194 ล้ านบาท เป็ นเงิ นสดจากกิ จกรรม
ดําเนินงาน 164 ล้ านบาท ในขณะที่กระแสเงินสดจากการลงทุนเท่ากับ 1,002 ล้ านบาท โดยเป็ นกระแสเงินรับการ
ขายเงินลงทุนหลายรายการในปี 2558 อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 973 ล้ าน
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บาท จากการจ่ายคืนรายการเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมทังระยะสั
้
นและระยะยาวให้
้
แก่ธนาคารตามกําหนด
ทังนี
้ ้ ภาพรวมของสภาพคล่องและกระแสเงินสด ณ สิ ้นปี 2558 อยู่ในระดับดี แสดงให้ เห็นถึงฐานะการเงินที่
เข้ มแข็งของกลุม่ บริ ษัทฯ
รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษัทมีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุม่ บริ ษัทและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

รายการธุรกิจกับการร่วมค้ า
รายได้ จากการให้ บริ การ
ค่าบริ การจ่าย

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

0B

(หน่วย: ล้ านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

344
190

1
70

(2)/(5)/(6)
(3)/(5)

รายการธุรกิจกับบริ ษัทร่วม
รายได้ จากการให้ บริ การ
ค่าบริ การจ่าย

56
135

110
247

(2)
(5)

รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่ายอื่น

177

226

(1)/(5)/(6)

7

7

รายการธุรกิจกับผู้บริ หารและกรรมการ
ค่าบริ การจ่าย

รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากค่าลิขสิทธิ์
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

162
152
3
15
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18
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1B

(หน่วย: ล้ านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

(2)/(4)/(5)
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ค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี ้ยจ่าย
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
195
219
56
49
164

1B

(หน่วย: ล้ านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

(5)
(8)
(5)/(7)

รายการธุรกิจกับการร่วมค้ า
รายได้ จากการให้ บริ การ
ค่าบริ การจ่าย

55
93

57

(2)/(5)/(6)
(5)

รายการธุรกิจกับบริ ษัทร่วม
รายได้ จากการให้ บริ การ
ค่าบริ การจ่าย

3
14

2
6

(2)/(4)/(5)
(5)

111

119

(1)/(5)/(6)

1

1

รายการธุรกิจกับบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับผู้บริ หารและกรรมการ
ค่าบริ การจ่าย

(3)/(5)

(1) ราคาตามสัญญาซึง่ อัตราค่าเช่าตามสัญญาเป็ นราคาที่ได้ รับการประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระหรื อราคา
ตามสัญญา
(2) อิงราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาขายและการตกลง
(3) ราคาต่อหน่วยที่ขายได้ ซงึ่ อิงกับราคาตลาด
(4) ราคาทุนบวกอัตรากําไรขันต้
้ น
(5) ราคาที่ตกลงร่วมกัน
(6) ราคาตามสัญญา
(7) ราคาทุน
(8) คิดดอกเบีย้ ในอัตราที่ไม่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํ า หรื ออัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืมขันตํ
้ ่า (MLR Money Loan Rate ) ลบร้ อยละ 1 ต่อปี แล้ วแต่กรณี
6. คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดําเนินการ
-ไม่ม-ี
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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรื่อง “การคํา้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวน 4,400 ล้ านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)”
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.2)
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2559 มีมติให้ บริ ษัทฯ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ทราบถึงเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ในบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ”) (โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ถือหุ้นจํานวนร้ อย
ละ 100 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (“GMM One TV”)) จากร้ อยละ 100 เหลือร้ อยละ
51 โดยกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ ามาถือหุ้นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ซึง่ ได้
ดําเนินการเสร็ จสิ ้นเมื่อปี 2558 ว่าบริ ษัทฯ ยังคงมีภาระคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM One TV จํากัด จํานวน 4,400 ล้ าน
บาท ประกอบด้ วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 2,500 ล้ านบาท และวงเงินหนังสือคํ ้าประกัน จํานวน 1,900 ล้ านบาท (ซึ่งสูงกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ) ทังจํ
้ านวนอยู่ ซึง่ มิได้ เป็ นการคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจาก
การเข้ า คํ า้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดัง กล่า วเกิ ด ขึ น้ ก่ อ นการลดสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ใน เดอะ วัน เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ควรได้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวเสมือนหนึ่ง
เป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 2201 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และดําเนินการขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงแต่งตังที
้ ่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระต่อการเข้ าทํารายการด้ วย ซึ่งในการนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ท
เนอร์ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายละเอียดที่สาํ คัญของรายการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. สารสนเทศที่เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
(1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทํารายการ
• สืบเนื่องจากข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ชื่อเดิม บจก. จีเอ็มเอ็ม วัน เท
รดดิ ้ง) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ระหว่าง บริ ษัทฯ กับ กลุม่ นายถกลเกียรติ ที่ระบุว่ากลุม่ นายถกลเกียรติ
จะต้ องเข้ าร่ วมคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกันภาระหนี ้ของ GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน
โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
• ปั จจุบนั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสัดส่วนร้ อยละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ มีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และกลุม่ นายถกลเกียรติ ถือหุ้น
ร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
• ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ ได้ พยายามเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้ กลุ่มนายถกล
เกียรติเข้ าร่วมคํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 49 และลดภาระการคํ ้าประกันของบริ ษัทฯ ลงเหลือร้ อยละ 51 ซึ่ง
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
เป็ นไปตามสัด ส่วนการถื อ หุ้นของกลุ่ม นายถกลเกี ย รติแ ละบริ ษั ท ฯ ในเดอะ วัน เอ็ นเตอร์ ไพรส์ แต่ก าร
ดําเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสําเร็ จ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ควรได้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวเสมือนหนึง่ เป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น เนื่องจากนายถกลเกียรติเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (คือเป็ นผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับ
บริ หารสีร่ ายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา) นายถกลเกียรติและ GMM ONE TV จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับบริ ษัทฯ ตามนิยามตามประกาศรายการเกี่ยวโยง
(2) คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับนายถกลเกี ยรติ เนื่องจากกลุ่ม
นายถกลเกียรติถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับบริ ษัทฯ ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)และบริ ษัทย่อย
(3) รายละเอียดของการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
เนื่องจากการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อยืมดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้น ร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดใน
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ
กลุ่มนายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้ อยละ 49 ของของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์) ดังนัน้
การคํ ้าประกันของบริ ษัทฯ จึงมิได้ เป็ นการคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของ GMM ONE TV ซึง่ เป็ นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีดงั นี ้
GMM ONE TV ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ โดยดําเนินธุรกิจ
ให้ บริ การด้ านการผลิตเกี่ยวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง หรื อ High Definition (HD) ทุก
ประเภท ซึ่งออกอากาศภายใต้ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (ช่องวัน หมายเลขช่อง 31) ซึ่งเป็ นสถานีโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัลสถานีหนึ่งที่บริ หารงานโดยบริ ษัทฯ และมีนายถกลเกี ยรติ เป็ นผู้บริ หารช่อง โดยช่องวัน เป็ นช่องที่นํา
รายการต่าง ๆ จากช่องในเครื อของบริ ษัทฯ และ/หรื อ รายการที่ผลิตขึน้ เอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร
ภาพยนต์ และอื่น เป็ นต้ น โดยเริ่ มมีการออกอากาศครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
ปั จจุบัน GMM ONE TV มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ วจํานวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํ านวน
12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท มีสํานักงานตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัทของ GMM ONE TV (ตามหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า)
1.นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
3.นายสมภพ บุษปวนิช
5.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
7.นายนิพนธ์ ผิวเณร

2.นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง
4.นางมณฑนา ถาวรานนท์
6.นายบดินทร์ อุดล
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ผลกระทบที่จะมีตอ่ ผู้ถือหุ้น ตามสัญญาสินเชื่อ ได้ แก่ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
ปฏิบตั ิก่อนการจ่ายเงินปั นผล ซึ่งหากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดแล้ วบริ ษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
ข้ อมูลทางการเงินของ GMM ONE TV สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

รวมหนี ้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รายได้ รวม
ขาดทุนสุทธิ

มูลค่า (บาท)
986,483,393
2,961,222,201
3,947,705,594
826,016,874
3,495,294,666
4,321,311,540
(373,605,946)
3,947,705,594
880,437,215
(1,020,826,182)

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน

1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
2. กลุม่ นายถกลเกียรติ
3. อื่นๆ
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น
51 %
49%
0%
100%

(หน่วย: หุ้น)
จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง
9,715,497
9,334,500
3
19,050,000

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน

1. บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
3. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น
100 %
0%
0%
100%

(หน่วย: หุ้น)
จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง
11,999,998
1
1
12,000,000

(4) ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ
ก่อนที่กลุม่ นายถกลเกียรติจะเข้ าถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ นัน้ GMM ONE TV ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100 โดย
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ได้ ขอรับวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั มียอดคงค้ างจํานวน
4,400 ล้ านบาท ประกอบด้ วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 2,500 ล้ านบาท และวงเงินหนังสือคํ ้าประกัน ปั จจุบนั
หน้ า 34/37

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
มียอดคงค้ างประมาณ 1,900 ล้ านบาทโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้คํ ้าประกันเต็มจํานวน เนื่องจากในขณะนันบริ
้ ษัทฯ เป็ น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
หลังจากที่กลุม่ นายถกลเกียรติ ได้ เข้ ามาถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติได้ มี
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุว่ากลุม่ นายถกลเกียรติจะต้ องเข้ าร่ วมคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้
คํ ้าประกันภาระหนี ้ของ GMM ONE TV ที่มีตอ่ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ ได้ พยายามเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ดําเนินการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้ กลุม่ นายถกลเกียรติเข้ า
ร่ วมคํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 49 และลดภาระการคํ ้าประกันของบริ ษัทฯ ลงเหลือร้ อยละ 51 ซึ่งเป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ นายถกลเกียรติและบริ ษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ แต่การดําเนินการดังกล่าวยังไม่
ประสบผลสําเร็ จ
อย่างไรก็ดี ทางกลุม่ นายถกลเกียรติได้ ดําเนินการต่าง ๆ ที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยได้ มีหนังสือ
แจ้ งยืนยันการปฏิบตั ิตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าคํ ้าประกันตามสัดส่วนของกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณในการ
คํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกัน GMM ONE TV เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ทังหมดที
้
่ มี ต ่ อ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) มายังบริ ษัทฯ เพื่อยืนยันว่ากลุม่ นายถกลเกียรติจะเร่ งดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ แจ้ งผลการพิจารณา โดยกําหนดเงื่อนไขการคํ ้าประกัน
โดยให้ บริ ษัทฯ คํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติ ในสัดส่วนร้ อยละ 100
จากผลการพิจารณาของสถาบันการเงินดังกล่าว ส่งผลให้ กลุ่มนายถกลเกียรติได้ ตกลงที่จะเข้ าทําสัญญาคํา้
ประกันภาระคํ ้าประกันที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกัน GMM ONE TV ที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นจํานวนร้ อยละ
49 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง ณ วันที่ทําสัญญาคํ ้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
และตกลงชําระหนี ้บริ ษัทฯ ทันทีที่ถกู เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงินดังกล่าว และในทางเดียวกันบริ ษัทฯ จะเข้ าทํา
สัญญาคํ ้าประกันภาระคํ ้าประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ ได้ คํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินดังกล่าว
เป็ นจํานวนร้ อยละ 51 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง ณ วันที่ทําสัญญาคํ ้าประกัน (วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559) เช่นกัน
ทังนี
้ ้ ในกรณีท่ีบริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจถูกสถาบันการเงินดังกล่าวเรี ยกร้ องให้ ชําระ
หนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทําสัญญาระหว่างกัน เพื่อกําหนดให้ แต่ละฝ่ ายชําระหนี ้
ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ ตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่
ทังนี
้ ้ ในการให้ หลักประกันสําหรับการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ได้ ให้ หลักประกันกับสถาบันการเงิน ดังนี ้
1. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ได้ จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จํานําหุ้นของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM Channel”)
ทังหมดให้
้
แก่ธนาคาร เป็ นประกัน ยกเว้ นหุ้นที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริ ษัทและหรื อบุคคลธรรมดา
2. บริ ษัทฯ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
3. GMM Channel คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
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4. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
5. บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
(5) การคํานวณขนาดรายการ
รายการ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (NTA)
(2) การคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV
- ขนาดของรายการตามประกาศฯ
เป็ นรายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3 ของ NTA
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ( 3% NTA = 38.86 ล้ านบาท)
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศฯ 6 เดือนย้ อนหลัง (รายการในวาระที่ 9.1)
รวมขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1,295.37
4,400.00
ร้ อยละ 339.67

ร้ อยละ 84.92
ร้ อยละ 424.59

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 ควรได้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเสมือนหนึง่ เป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยบริ ษัทฯ ต้ องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ และขออนุมัติการเข้ าทํา
รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังแต่
้ งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็น ซึ่งต้ องได้ รับมติอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสว่ นได้ เสีย
(6) เหตุผล ความจําเป็ นในการทํารายการและผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะเกิดขึน้ จากการทํารายการ
เนื่องจากการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้น ร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดใน
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ
กลุม่ นายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์) ดังนัน้ การคํ ้า
ประกันของบริ ษัทฯ จึงมิได้ เป็ นการคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ใน
ปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ติดตามให้ กลุ่มนายถกลเกียรติดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุว่ากลุ่ม
นายถกลเกี ยรติจะต้ องเข้ าร่ วมคํ ้าประกันภาระหนีท้ ี่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกันกลุ่ม บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกล
เกียรติ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ ซึ่งสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ อนุมัติให้ บริ ษัทฯ คํ ้าประกัน
วงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติ ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึ่งมีผลทําให้ ภาระคํ ้าประกัน
ไม่เป็ นตามสัดส่วนการถือครองหุ้น
การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อความเป็ นธรรมในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ ฝ่ ายหนึ่ง
ฝ่ ายใดอาจถูกสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องเรี ยกร้ องให้ ชําระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
เข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันระหว่างกัน เพื่อกําหนดให้ แต่ละฝ่ ายเข้ าคํ ้าประกันการชําระหนี ้ตามภาระหนี ้คํ ้าประกันใน
สัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่
(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความ
จําเป็ นต่อธุรกิจดิจิทลั ทีวีของกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV และสําหรับเงื่อนไขการคํ ้าประกัน
วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือบริ ษัทฯ คํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติ คํ ้า
ประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดําเนินการ จึงพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบการเข้ าทํารายการ และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่ม-ี
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้
คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้รับ ผิด ชอบต่อ สารสนเทศที่ ป รากฏในเอกสารฉบับนี ้ ซึ่งได้ จัด ทํา ขึน้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546โดยได้ ใช้
ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
3. ข้ อมูลบริษัทฯ และการดําเนินธุรกิจโดยสรุ ป
-โปรดอ้ างอิงข้ อมูลในหัวข้ อที่ 3 ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.1 ข้ างต้ น4. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอื หุ้น 15 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
-โปรดอ้ างอิงข้ อมูลในหัวข้ อที่ 4 ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.1 ข้ างต้ น5. ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (สําหรับปี บัญชี 2556 – 2558)
-โปรดอ้ างอิงข้ อมูลในหัวข้ อที่ 5 ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.1 ข้ างต้ น6. รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบัน
-โปรดอ้ างอิงข้ อมูลในหัวข้ อที่ 6ของสารสนเทศประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.1 ข้ างต้ น7. คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดําเนินการ
-ไม่ม-ี
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