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คําย่อ ชือเต็ม 

บริษัทฯ หรือ GRAMMY  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 

กลุม่บริษัทฯ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั) 

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทลั ทีวี จํากดั) 

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั และบริษัทย่อย 

มีมิติ บริษัท มีมิติ จํากดั 

แอ็กซ์ สตดิูโอ บริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากดั 

เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากดั 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากดั (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทลั ทีวี เทรด 

ดิง จํากดั) 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทลั ทีวี จํากดั) 

นายถกลเกียรติ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

กลุม่นายถกลเกียรติ  นายถกลเกียรติ วีรวรรณ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั และบริษัท วนั ทํา ดี จํากดั 

ซีเนริโอ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั 

วนั ทํา ดี บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั 

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล ใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดบัชาติ  

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety  HD ใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู 

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล  Variety  SD ใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัปกติ 

กสทช. สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ  

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาํนกังาน ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศรายการทเีกียวโยงกนั ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํา

รายการทีเกียวโยงกัน  ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที เกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 

พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม 
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      1 เมษายน 2559 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 
 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนั 
 

 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ครังที 2/2559 เมือ

วนัที 10 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ซึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นายถกล

เกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทงัผู้ทีเกียวข้องของนายถกลเกียรติ โดยการเข้าคําประกันเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 

จํานวน 1,100.00 ล้านบาท ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (“จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี” ซึงประกอบธุรกิจดิจิตอลทีวี) เพือให้จีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวี ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และมีมติให้บริษัทฯ เสนอเรืองดังกล่าวเพือให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัต่อไป  

 

ทงันี บริษัทฯ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 51.00 และกลุม่นายถกลเกียรติ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 49.00 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด

ของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์”) (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั) โดยเดอะ 

วนั เอ็น เตอร์ไพรส์ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี  และเนืองจากนายถกล

เกียรติเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (คือ เป็นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดบับริหารสรีายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา) นายถกลเกียรติจึง

ถือเป็นบคุคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการทีเกียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที บจ/ป 22-01 เรืองการเปิดเผยข้อมูลและ

การ ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการทีเกียวโยงกนั”)  

 

การทีบริษัทฯ จะเข้าคําประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,100 ล้านบาท ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี  ซงึเป็นการคําประกัน

ภาระตามสญัญาเงินกู้ ยืมทงัหมด มิได้เป็นคําประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามเงือนไขของสถาบันการเงินผู้ ให้กู้ ) 

จงึเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บคุคลทีเกียวโยงกนั และเนืองจากขนาดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ครังนี สงูกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องนําเสนอเพือให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยี  

 

ในการนี บริษัทฯ ได้กําหนดให้บุคคลทีเกียวโยงกันดังกล่าว (กลุ่มนายถกลเกียรติ) เข้าคําประกันหรือจัดให้มีการคําประกัน

ภาระตามวงเงินสนิเชือทงัหมดเช่นกนั โดยมิได้เป็นการคําประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่นายถกลเกียรติ 

 

นอกจากนี ทีประชมุคณะกรรมการยงัได้มีมติให้บริษัทฯ เสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ทราบถึงเรืองทีเกียวเนืองกับ

การลดสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 51.00  โดยกลุ่มนายถกล

เกียรติเข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  ซึงได้ดําเนินการเสร็จสนิเมือปี 

2558 ว่า บริษัทฯ ยังคงมีภาระคําประกันวงเงินสินเชือตามสญัญาเงินสินเชือของ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 4,400 ล้านบาท 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน 

 

 4 

                                                  

(ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกัน 1,900 ล้านบาท) ทังจํานวนอยู่ (ซึงสงู

กว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิของบริษัทฯ) โดยมิได้เป็นการคําประกันตามสดัส่วนการถือหุ้น เนืองจาก

การเข้าคําประกันวงเงินสินเชือดังกล่าวเกิดขึนก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้ นในเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์  ซึงทีประชุม

คณะกรรมการเห็นว่า ทีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ควรได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว (ด้วยคะแนนเสียง

ไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน

ของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยี) เสมือนหนงึเป็นการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนั  

 

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังท ี2/2559 เมือวนัที 10 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนมุติัแต่งตงัให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด 

(“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

อนมุติัการทํารายการรายการเกียวโยงกนัของบริษัทฯ ในครังนี    

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน ีจดัทําขนึจากข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ และ

ข้อมลูทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทวัไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้อมูลทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมี

นัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซึงข้อมูลทีใช้ในการจัดทํา

รายงานฉบบันี เช่น 

 มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศการเข้าทํารายการเกียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 ข้อมลูข่าวสารทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ ซงึเผยแพร่ผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ/หรือเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และ/หรือทีเปิดเผยในสาธารณะ 

 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ปี 2557 ของบริษัทฯ  

 งบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2556 – 2558  

 งบการเงินเฉพาะกิจการของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของกิจการ 

สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 - 2557  

 งบการเงินรวมของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อย ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของ

กิจการ สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2558  

 สญัญาทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ  

 ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ  

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมติฐาน ดงัน ี 

 ข้อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้และใกล้เคียงกับ

สภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน 
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 ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อยของเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อยของเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีทํากับคู่สญัญายังคงถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้และผลผูกพันตามสญัญา และไม่มีการ

เปลยีนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลกิ 

  

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการทีเกียวโยงของบริษัทฯ ณ วันที 11 

มีนาคม 2559 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

ได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็น

สาํคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ รวมถึง

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นข้อมูลทีถูกต้อง

และเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี  ดังนัน หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง 

และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึง

ผลกระทบทีอาจเกิดขนึต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจยัดงักลา่วได้ อีกทงัความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระใน

ครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดยการ

ตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสาํหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือหุ้น

ควรจะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรอง

ผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขนึจากการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน ี

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ตามทีบริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (บริษัท

ย่อยของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.00) ซึงเป็นผู้ ถือครองใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง (“ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

Variety  HD”) และเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล ONE  มีเงินทนุหมนุเวียนเพิมเติมในการดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล ONE ไป

ได้อย่างต่อเนืองตามแผนงานทีวางไว้  ด้วยเหตนุี ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 2/2559 เมือวนัที 10 มีนาคม 2559  

จงึมีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ปฎิบติัตามเงือนไขของสถาบนัการเงินผู้ให้กู้  คือ การเข้าคําประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 

1,100 ล้านบาท ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทังจํานวน (ซึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

51.00 ของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ นอกจากนี เนืองจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกฝ่ายของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ อัน



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน 
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ได้แก่ นายถกลเกียรติ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั1 (“ซีเนริโอ”) และบริษัท วนั ทํา ดี จํากดั2 (“วนั ทํา ดี”)  (รวมเรียกว่า “กลุ่มนายถกล

เกียรติ”) ซงึถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 49.00 เป็นบคุคลทีเกียวโยงกบับริษัทฯ โดยนายถกลเกียรติ (ซึงถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ร้อยละ 7.87 รวมทังเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีอํานาจควบคุมในซีเนริโอและวัน ทํา ดี ซึงถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 

34.83 และร้อยละ 6.30 ตามลาํดบั) เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (เป็นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดบับริหารสรีายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุ

ลงมา) ดงันนัการเข้าทํารายการดงักลา่ว จงึถือเป็นรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศรายการทเีกียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการ

เท่ากบัร้อยละ 84.92 ของสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ซึงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ

มลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้อง

ได้รับคะแนนเสยีงอนมุติัไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความ

สมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ทราบถึงเรืองที

เกียวเนืองกับการลดสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 51.00 โดย

กลุม่นายถกลเกียรติเข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49.00 ซึงได้ดําเนินการเสร็จสินเมือปี 2558 ว่าบริษัทฯ ยังคงมีภาระคําประกันวงเงิน

สนิเชือทีมีอยู่เดิมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 4,400 ล้านบาท ทังจํานวนอยู่ ซึงมิได้เป็นการคําประกันตามสดัส่วนการถือหุ้น 

เนืองจากการคําประกนัดงักลา่วเกิดขนึก่อนการลดสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ของบริษัทฯ และธนาคารผู้ ให้กู้

ยงัมิได้ตกลงให้มีการเปลยีนสดัสว่นการคําประกนัให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติในเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทงันี วงเงินสนิเชือจํานวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วย  

(1) วงเงินกู้ ยืมระยะยาวเพือใช้ชําระค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล Variety  HD และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

จํานวน 2,500 ล้านบาท 

(2)  วงเงินหนงัสอืคําประกนัการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดิจิตอลตามเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และเพือคําประกันการปฏิบัติตามสญัญาเช่า

ใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล Variety  HD ของสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก จํานวน 1,900 ล้านบาท  

ซงึการคําประกนัดงักลา่วเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00  ของบริษัทฯ ในเดอะ 

วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และด้วยเหตุทีกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกฝ่ายของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ 

ตามทีได้กลา่วไว้ข้างต้น การเข้าทํารายการดงักล่าว จึงถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน โดยมี

ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 339.67 ของสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

                                                             
1  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ณ วนัที 8 เมษายน 2558 ประกอบด้วย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 52.50 บริษัท จีเอ็ม

เอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25.00 และผู้ ถือหุ้นอืน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.50 
2  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนั ทํา ดี จํากัด ณ วนัที 8 เมษายน 2558 ตระกลูวีรวรรณถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 74.17  
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แผนภาพ : ภาระคําประกันของบริษัทฯ ต่อภาระหนีของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี  

ก่อนกลุ่มนายถกลเกียรติเข้าเป็นผู้ถอืหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 
  

หมายเหต ุ 1  เป็นผู้คําประกนัภาระหนี 5,079.20 ล้านบาท ของจีเอม็เอม็ วนั ทวี ีทงัจํานวน (วงเงินกู้  2,500 ล้านบาท และวงเงินเพือออก 
หนงัสอืคําประกนั 2,579.20 ล้านบาท) 

                 2   เป็นผู้คําประกนัภาระหนี 3,552.07 ล้านบาท ของจีเอม็เอม็ แชนแนล ทงัจํานวน (วงเงินกู้  1,500 ล้านบาท และวงเงินเพือออก
หนงัสอืคําประกนั 2,052.07 ล้านบาท) 

                 3  จํานําหุ้นจีเอม็เอม็ วนั ทวีีเป็นหลกัประกนัหนีของตน 5,079.20 ล้านบาท หนี 3,552.07 ล้านบาทของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล และหนี 
1,500 ล้านบาท ของ GRAMMY 

                4  จํานําหุ้นจเีอม็เอม็ แชนแนลเป็นหลกัประกนัหนี 3,552.07 ล้านบาท ของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล หนี 5,079.20 ล้านบาท ของจี
เอม็เอม็ วนั ทวี ีและหนี 1,500 ล้านบาท ของ GRAMMY 

5  เป็นผู้คําประกนัภาระหนี 1,500.00 ล้านบาท ของ GRAMMY ทงัจํานวน 

กู้ ยืมเงินจากธนาคาร เงินกู้ ระยะยาว 2,500 ลบ.และ

วงเงินเพือออกหนงัสือคําประกนั 2,579.20 ลบ.  

GRAMMY 1/ 2  

บจก.เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ 1/ 2/ 3/ 5 

บจก.จีเอม็เอม็ วัน ทวีี 2/ 5 

บจก.จีเอม็เอม็ แชนแนล เทรดดิง 1/ 2/ 4/ 5 

บจก.จีเอม็เอม็ แชนแนล1/ 5 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

ผู้คําประกนัหนีของจีเอ็มเอ็มวนัทีวี ตามเงือนไขธนาคาร  
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แผนภาพ : ภาระคําประกันของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติต่อภาระหนีของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีว ี 

ภายหลังการเข้าทํารายการ 

 
  

ทงันี ภาระหนีของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบักลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซงึมีภาระคําประกันระหว่างกัน มี

รายละเอียดโดยสรุปดงัน ี
 

ภาระหนีของ 
วันททีาํ
สัญญา 

ผู้คาํประกัน 
วงเงนิคาํ
ประกัน 

(ล้านบาท) 
วันสินสุดภาระเงนิกู้  

1. วงเงนิสินเชือและวงเงนิเพือออกหนังสือคําประกันทีมีอยู่ในปัจจบัุน 

1.1 บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี

วงเงินกู้  2,500.00 ล้านบาท 3 
5 มถินุายน 

2557 
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี 2,500.00 เมอืชําระคืนเงินกู้ครบทงัจํานวน  

ตามสญัญาเงินกู้  คือปี 2566 บจก.เดอะ วนั  

เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 
2,500.00 

บจก. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล 

 เทรดดิง 2 
2,500.00 

บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 2,500.00 

กลุ่มนายถกลเกียรติ1/5 

 

หมายเหต ุ 1  เป็นผู้คําประกนัภาระหนีทมีีอยู่เดิม 4,400 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออก
หนงัสือคําประกนั 1,900 ล้านบาท) และวงเงินกู้ ใหม่ 1,100 ล้านบาท ทงัจํานวนของจีเอม็เอม็ วนั ทวี ี 

                2   เป็นผู้คําประกนัภาระหนี 3,226 ล้านบาท ทงัจํานวนของจีเอ็มเอม็ แชนแนล (วงเงินกู้  1,500 ล้านบาท และวงเงินเพือออกหนงัสอื
คําประกนัคงเหลอื 1,726 ล้านบาท) 

                 3  จํานําหุ้นจีเอม็เอม็ วนั ทวีีเป็นหลกัประกนัหนีของตน 5,500 ล้านบาท และหนี 3,226 ล้านบาท ของจีเอม็เอม็ แชนแนล และหนี 
1,500 ล้านบาท ของ GRAMMY   

                4  จํานําหุ้นจีเอม็เอม็ แชนแนลเป็นหลกัประกนัหนีของตน 3,226 ล้านบาท และหนี 5,500 ล้านบาท ของจีเอม็เอม็ วัน ทวีี และหนี 
1,500 ล้านบาท ของ GRAMMY 

                5   เป็นผู้คําประกนัภาระคําประกนัทอีกีฝ่ายได้คําประกนัภาระหนีของจีเอม็เอม็ วนั ทวีทีมีีต่อธนาคาร ตามสดัสว่นการถือหุ้นของตน
ในเดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ 

   6   เป็นผู้คําประกนัภาระหนี 1,500.00 ล้านบาท ของ GRAMMY ทงัจํานวน 
 

กู้ ยืมเงินจากธนาคาร (1) วงเงินกู้ เดิม 2,500 ลบ. และวงเงินเพือออก

หนงัสือคําประกนั 1,900 ลบ. และ (2) วงเงินกู้ ใหม่ 1,100 ลบ.***  

GRAMMY 1/ 2/ 5 

บจก.เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ 1/ 2/ 3/ 6/ ** 

บจก.จีเอม็เอม็ วัน ทวีี 2/ 6 

บจก.จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดดิง 1/ 2/ 4/ 6 

บจก.จีเอม็เอม็ แชนแนล1/ 6 

51.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

0.85% 
นายถกลเกียรต*ิ บจก.ซีเนริโอ  บจก.วันทาํดี  

7.87% 34.83% 6.30% 

   ผู้คําประกนัหนีของจีเอ็มเอ็มวนัทีวี ตามเงือนไขธนาคาร  

 

หมายเหต ุ*     นายถกลเกียรติมกีารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 30.82 โดยนายถกลเกียรติและบคุคลที
เกียวข้อง ถือหุ้นในซีเนริโอ ร้อยละ 52.50 และถือหุ้นในวนัทําดี ร้อยละ 74.17 

               **   เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ 
*** บริษัทฯ อาจต้องให้หลกัประกันของบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ทีถืออยู่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทังนี ขึนอยู่กับเงือนไข

และข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับสถาบนัการเงินทีเกียวข้อง 
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ภาระหนีของ 
วันททีาํ
สัญญา 

ผู้คาํประกัน 
วงเงนิคาํ
ประกัน 

(ล้านบาท) 
วันสินสุดภาระเงนิกู้  

1.2 บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 

วงเงินเพือออกหนงัสือคํา

ประกัน 2,579.20 ล้านบาท 3 

(คงเหลือประมาณ 1,900 ล้าน

บาท) แบ่งเป็น 

o วงเงิน  2,550.88 ล้านบาท 

เพือคําประกันการชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต

ทีวีดิจิตอล Variety HD 

ตามเงือนไขของกสทช.  

o วงเงิน 28.32 ล้านบาท 

เพือคําประกันการปฏิบตัิ

ตามสญัญาเช่าใช้บริการ

โครงข่ายทีวีดิจิตอล 

Variety HD 

5 มถินุายน 

2557 
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี 2,579.20 o วงเงินคงเหลือประมาณ 1,872 

ล้านบาท สินสดุเมอืจ่าย

ค่าธรรมเนียมครบถ้วน ตาม

เงือนไข กสทช. คือ ปี 2562  

o วงเงิน 28.32 ล้านบาท สินสดุ

เมอืไม่มกีารใช้บริการโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล 

บจก.เดอะ วนั  

เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 
2,579.20 

บจก. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล  

เทรดดิง 2 
2,579.20 

บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 2,579.20 

1.3 บจก.เดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ และบจก.จีเอ็มเอ็ม วนั 

ทีวี วงเงินกู้  250 ล้านบาท 

9 ธนัวาคม 

2558 
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี 127.50 เมอืชําระคืนเงินกู้ครบทงัจํานวน โดย

วงเงินกู้ นี เป็นวงเงินกู้ ยืมระยะสนัที

อาจพิจารณาต่ออายไุด้ (revolving) 
บจก.ซีเนริโอ 87.50 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 35.00 

1.4 บจก.จเีอ็มเอ็ม แชนแนล 

วงเงินกู้  1,500.00 ล้านบาท 
5 มถินุายน 

2557 
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี 1,500.00 เมอืชําระคืนเงินกู้ครบทงัจํานวน ตาม

สญัญาเงินกู้  คือ ปี 2566 บจก. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล 

เทรดดิง 2 
1,500.00 

บจก.เดอะ วนั  

เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 
1,500.00 

บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี  1,500.00 

1.5 บจก.จเีอ็มเอ็ม แชนแนล 

วงเงินเพือออกหนงัสือคํา

ประกัน 2,052.07 ล้านบาท 

(คงเหลือประมาณ 1,726 ล้าน

บาท) แบ่งเป็น 

o วงเงิน 2,042.63 ล้านบาท 

เพือคําประกันการชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต

ทีวีดิจิตอล Variety SD  

ตามเงือนไขของ กสทช. 

o จํานวน 9.44 ล้านบาท 

เพือคําประกันการปฏิบตัิ

ตามสญัญาเช่าใช้บริการ

โครงข่ายทีวีดิจิตอล 

Variety SD 

 

5 มิถุนายน 

2557 

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี 2,052.07 o วงเงินคงเหลือประมาณ 1,716 

ล้านบาท สินสดุเมอืจ่าย

ค่าธรรมเนียมครบถ้วน ตาม

เงือนไขกสทช. คือ ปี 2562  

o วงเงิน 9.44 ล้านบาท สินสดุเมอื

ไมม่กีารใช้บริการโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล 

บจก. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล  

เทรดดิง 2 

2,052.07 

บจก.เดอะ วนั 

 เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 

2,052.07 

บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 2,052.07 
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ภาระหนีของ 
วันททีาํ
สัญญา 

ผู้คาํประกัน 
วงเงนิคาํ
ประกัน 

(ล้านบาท) 
วันสินสุดภาระเงนิกู้  

1.6 บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี 

วงเงินกู้  1,500.00 ล้านบาท 
5 มถินุายน 

2557 
บจก.เดอะ วนั  

เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 

1,500.00 เมอืชําระคืนเงินกู้ครบทงัจํานวน ตาม

สญัญาเงินกู้  คือ ปี 2566 

บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี  1,500.00 

บจก. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล  

เทรดดิง 2 

1,500.00 

บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 1,500.00 

2. วงเงนิสินเชือเพิมเติม ซึงอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงิน และการขออนุมัติการเข้าทํารายการ
จากทีประชุมผู้ถอืหุ้นของ GRAMMY 

บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 

วงเงินกู้ ระยะสนั 1,100.00 

ล้านบาท 4 

- บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี5 1,100.00  วงเงินสินเชือแบบหมุนเวียน และวง

เงินกู้ ระยะสนั 360 วนั บจก.เดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 

1,100.00  

บจก. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล 

เทรดดิง 2 

1,100.00  

บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 1,100.00  

กลุ่มนายถกลเกียรต ิ 1,100.00 

หมายเหต ุ  1     จํานําหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เป็นหลกัประกันหนี 
                  2     จํานําหุ้นจีเอ็มเอ็ม แชนแนลเป็นหลกัประกันหนี 
                  3     ผลการพิจารณาของธนาคารในเบืองต้น ธนาคารกําหนดเงือนไขให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าคําประกันวงเงินกู้ ทีมีอยู่เดิม 

4,400 ล้านบาท ทังจํานวน นอกจากนี กลุ่มนายถกลเกียรติได้ทําสัญญาคําประกัน ภาระคําประกันทีบริษัทฯ ได้คํา
ประกันวงเงินสินเชือทีมอียู่เดิม 4,400 ล้านบาท ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของกลุ่มนาย
ถกลเกียรติในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะขออนุมตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือทําสัญญาคําประกัน  
ภาระคําประกันทีกลุ่มนายถกลเกียรติได้คําประกันวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม 4,400 ล้านบาท ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เช่นกัน เพือความเป็นธรรม ในกรณีทีบริษัทฯ 
หรือกลุ่มนายถกลเกียรติฝ่ายหนึงฝ่ายใดอาจถกูสถาบนัการเงินเรียกร้องให้ชําระหนีเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นของตนใน
เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

                   4    บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติจะเข้าทําสัญญาคําประกันภาระคําประกันทีอีกฝ่ายจะเข้าเป็นผู้ คําประกันภาระหนี
เพิมเติม 1,100 ล้านบาท ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามสดัส่วนการถือหุ้นของตนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ภายหลังจาก
ได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) เพือความเป็นธรรม ในกรณีทีบริษัทฯ หรือกลุ่มนายถกลเกียรติฝ่าย
หนึงฝ่ายใดอาจถกูสถาบนัการเงินเรียกร้องให้ชําระหนีเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นของตนในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

5    บริษัทฯ อาจต้องให้หลกัประกันของบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ทีถืออยู่ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทังนี ขึนอยู่กับเงือนไข

และข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับสถาบนัการเงินทีเกียวข้อง 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถงึความเป็นธรรมของการให้ความ

ช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทฯ แก่กลุม่นายถกลเกียรติ (ซงึเป็นผู้ ถือใหญ่ร้อยละ 49.00 ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และเป็น

บุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ) ด้วยการเป็นผู้ คําประกันเงินกู้ ยืมเพิมเติมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาท และ

วงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสําหรับออกหนังสือ

คําประกนั 1,900 ล้านบาท) ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวน (ตามเงือนไขของสถาบันการเงินผู้ ให้กู้ ) ซึงเกินกว่าสดัส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ 51.00  ของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าว

มีความเหมาะสม เนืองจาก 
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1. การเข้าคําประกนัเงินกู้ ยืมเพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาท ทังจํานวนของบริษัทฯ จะช่วยให้จีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี สามารถเข้าทําสัญญากู้ ยืมวงเงิน 1,100 ล้านบาทกับธนาคาร เพือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิตอล ONE ให้เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ โดยในช่วงแรกของการดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล จีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพมาออกอากาศ 

เพือให้ช่องทีวีดิจิตอล ONE เป็นทีรู้จกัของกลุม่ผู้ชมเป้าหมาย มีฐานผู้ชมประจํารายการและได้รับการจัดระดับความนิยม

ของผู้ชม (Rating) ทีดี รวมทงัต้องการเงินทุนสําหรับชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล เช่น ค่า

ประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายปี  ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล เป็นต้น เพือให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ยงัคงได้รับสิทธิในการเป็นผู้ ถือใบอนุญาตทีวีดิจิตอล และสามารถดําเนินธุรกิจ

ช่องทีวีดิจิตอล ONE ไปได้อย่างต่อเนืองตลอดอายใุบอนญุาตทีวีดิจิตอล 15 ปี 

2. มีเงินทนุสาํหรับใช้ดําเนินงานช่องทีวีดิจิตอล ONE ตามแผนงานทีวางไว้ ซงึจะช่วยให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีผลประกอบการ

เติบโตขนึเป็นลาํดบัและมีโอกาสสร้างผลกําไรได้ในอนาคตนัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของ

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี) รับรู้สว่นแบ่งกําไรจากผลการดําเนินงานของ

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในงบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต 

3. ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสามารถในการชําระคืนหนีแก่ธนาคารของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ใน

อนาคตจากการพิจารณากระแสเงินสดรับและจ่ายในแต่ละปี ทงัจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน 

เห็นว่าในกรณีทีผลการดําเนินงานของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นไปตามแผนทีวางไว้ กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

จะมีความสามารถชําระคืนเงินกู้  ทังจากจํานวน 2,500 ล้านบาท ทีเป็นวงเงินกู้ ระยะยาวเดิม การจ่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี และการเช่าใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลซึงเป็นหนีตามสัญญาคําประกันส่วนคงเหลือ 

1,900 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ได้ตามระยะเวลาและเงือนไขทีกําหนดในสญัญาเงินกู้  

(รายละเอียดปรากฏในสว่นที 1.2.2 ของรายงานฉบบัน)ี 

4. เงือนไขการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เนืองจากบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติต้องปฏิบติัตามเงือนไขของสถาบัน

การเงินผู้ให้กู้  โดยการเป็นผู้ คําประกนัเงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และวงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 

ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกนั 1,900 ล้านบาท) ของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวนทงัสองฝ่ายเช่นเดียวกนั อีกทงั กลุม่นายถกลเกียรติตกลงทีจะชําระหนีตามสดัสว่นการถือหุ้นของ

ตนในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แก่บริษัทฯ ทนัทีทีบริษัทฯ ถกูธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามข้อตกลง

ในสญัญาคําประกนั ซงึจะช่วยลดความเสยีงมิให้บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ รับภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทังจํานวนเพียงฝ่าย

เดียว (กรณีเกิดการผิดสญัญาไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ จนเป็นเหตใุห้ธนาคารเรียกร้องให้ผู้ คําประกนัชําระหนีแทน) 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสียง ทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติ

อนมุติัการเข้าทํารายการ ได้แก่  

o บริษัทฯ มีภาระคําประกนัหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เพิมขึนรวมเป็นทังสิน จํานวน 5,500 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงิน

กู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และวงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท ซงึเป็นเงินกู้ระยะยาว 2,500 

ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกัน 1,900 ล้านบาท) ซึงเป็นการคําประกันทีเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้น

ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย  

o กรณีมีเหตกุารผิดสญัญาแก่ธนาคาร หรือกรณีทผีลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิตอล ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จน

เป็นเหตใุห้จีเอ็มเอ็ม วัน  ทีวี ไม่สามารถชําระหนีแก่ธนาคารได้ บริษัทฯ อาจมีความเสียงทีจะถูกธนาคารเรียกร้องให้
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ชําระหนีบางสว่นหรือทงัหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงจะส่งผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง อย่างไรก็ดี 

ด้วยข้อกําหนดในสญัญาคําประกนัของกลุม่นายถกลเกียรติซึงตกลงจะชําระหนีตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00ใน

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์แก่บริษัทฯ ทันทีทีบริษัทฯ ถูกธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี อาจช่วยลด

ผลกระทบจากการเข้าทํารายการในครังนีของบริษัทฯ ได้ในระดบัหนงึ  

o ความเสยีงทีบริษัทฯ อาจต้องจดัหาเงินทนุเพิมเติม จากการเพิมทนุในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในอนาคต ทีบริษัทฯ ถือ

อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ในกรณีทีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงิน

สถาบนัการเงินเพิมเติมได้ และ/หรือกรณีทีผลประกอบการของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ด้อยกว่าทีคาดการณ์ไว้ ดังนัน

เพือให้กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจดิจิตอลทีวีและสามารถยังคงมี

อตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อทนุเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้ของธนาคารแล้วนัน เดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ อาจจะต้องจดัหาเงินทนุจากผู้ ถือหุ้นเพิมเติม  

ทงันี รายละเอียดข้อด้อยและความเสยีงในการเข้าทํารายการแสดงไว้ในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบันี 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าทํารายการครังนตีามข้อดี ข้อด้อย และความเสยีงทีกลา่วในข้างต้น 

 

ผลทีจะเกิดขนึต่อบริษัทฯ กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัและไม่อนมุัติการเข้าทํารายการ 

o กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุติัการเข้าทํารายการครังนี  จะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระคําประกันหนีของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เพิมขนึ 1,100 ล้านบาท ซงึเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินเกินสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 51 ของบริษัทฯ ใน

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  และเป็นการสนับสนุนให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีแหล่งเงินทุนทีจะสามารถดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล

ต่อเนืองไปได้ตามแผนงาน ซึงทําให้บริษัทฯ มีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในอนาคต กรณีทีผล

ประกอบการของช่อง ONE เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ 

 

o กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนมุติัการเข้าทํารายการ จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีภาระคําประกันหนีของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท สาํหรับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี กรณีทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติการเข้าทํา

รายการดังกล่าว อาจส่งผลให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ไม่สามารถเข้าทําสญัญากู้ ยืมวงเงิน 1,100 ล้านบาทกับธนาคารได้ 

เนืองจากไม่เป็นไปตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีจะต้องหาเงินทนุดังกล่าวจากแหล่งเงินทุนอืน โดย

ปัจจบุนัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้เพียงบางสว่น (ได้แก่ วงเงินเดิมคงเหลือทียังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 

287 ล้านบาท และหุ้นกู้ทีคณะกรรมการบริษัทเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ พิจารณาอนุมัติไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้ดําเนินการติดต่อสถาบันการเงินแห่งหนึงเป็นผู้ เสนอขายหุ้นกู้ส่วนแรก จํานวน 500 ล้านบาท) ซึง

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมอีกประมาณ 380 ล้านบาท ส่งผลให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี อาจ

จําเป็นต้องหาแหลง่เงินกู้ เพิมเติม และ/หรือพิจารณาการเพิมทนุ และ/หรือการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ ซงึบริษัทฯ ในฐานะผู้

ถือหุ้นร้อยละ 51 ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซงึถือหุ้นร้อยละ 100 ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี) จะต้องจัดหาเงินทุนเพือรองรับ

การเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีดงักล่าวเพิมเติมด้วย ทังนี ในกรณีทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนให้

เพียงพอกบัแผนงานทีวางไว้ไม่ว่าจากสาเหตใุด อาจสง่ผลให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ต้องปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพือให้

สอดคล้องกบัสภาพคลอ่งทางการเงินทีลดลง รวมถงึการผลติและจัดหารายการโทรทัศน์คุณภาพเพือออกอากาศ ซึงอาจ

สง่ผลต่อเนืองให้ระดบัความนิยม (Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณาของช่องทีวีดิจิตอล ONE ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีวางไว้ ซงึผลการดําเนินงานทีลดลงของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายชําระ
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ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดิจิตอล และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสญัญาทางธุรกิจทีมีอยู่ในปัจจุบันของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

ได้ รวมไปถงึความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ทีมีอยู่ในปัจจุบันจํานวน 4,400 ล้านบาทของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ด้วย ซึง

กรณีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีไม่สามารถชําระคืนเงินกู้แก่ธนาคารได้ตามระยะเวลาทีกําหนด อาจส่งผลให้บริษัทฯ ในฐานะหนึง

ในผู้ คําประกนัหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี  มีความเสยีงทีจะถกูธนาคารเรียกร้องให้เป็นผู้ ชําระหนีบางส่วนหรือทังหมดของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึจะสง่ผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง 
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 ส่วนที 1  การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่กลุ่มนายถกลเกียรต ิวีรวรรณ 

 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

ตามททีีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2556 เมือวนัที 1 ตลุาคม 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทจัดตังใหม่

ทีจะเข้าประมลูใบอนญุาตทีวีดิจิตอล (ซงึบริษัทฯ จะถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมร้อยละ 100.00) ขอวงเงินสินเชือกับธนาคาร

แห่งหนึง (“ธนาคาร”) เพือรองรับแผนงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีจะเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ซึงสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) กําหนดจัดการประมูลขึนใน

เดือนธันวาคม 2556 โดยมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 11,189 ล้านบาท  ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ เพือชําระค่าประมูลใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอล Variety  HD และ/หรือใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดบัชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล  Variety  SD”) และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

และ(2) วงเงินเพือออกหนงัสอืคําประกนัเพือคําประกนัการปฏิบติัตามเงือนไขของใบอนญุาตทีวีดิจิตอล และคําประกันการเข้า

ร่วมประมลูใบอนญุาตทีวีดิจิตอล โดยมีหลกัประกนัวงเงินกู้  คือ (1) การคําประกันโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยทีเกียวข้อง

กบัธุรกิจทีวีดิจิตอล และ (2) การจํานําหุ้นของบริษัทย่อยทีเกียวข้องกบัธุรกิจทีวีดิจิตอลทีถือหุ้นโดยบริษัทฯ  

 

ต่อมา ในเดือนธันวาคม 2556  บริษัทย่อยของบริษัทฯ 2 บริษัท ชนะการประมลูใบอนญุาตทีวีดิจิตอล ดงัน ี

o บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (ซงึเป็นบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ผ่านบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ จํากดั) ชนะการประมลูใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety HD ในราคา 3,320 ล้านบาท 

o บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั (ซงึเป็นบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ผ่านบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

เทรดดิง จํากดั) ชนะการประมลูใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety SD ในราคา 2,290 ล้านบาท 

 

ภายหลงั กสทช. ได้รับรองให้บริษัทย่อยทังสองเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล บริษัทย่อยทังสองเข้าทําสญัญา

สนิเชือกบัธนาคารตามมติทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2556 ได้อนุมัติไว้ สําหรับสญัญาสินเชือของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี ซงึเป็นผู้ ถือใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety HD และเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล Variety HD ภายใต้ชือช่อง “ONE” 

นนั มีวงเงินกู้  แบ่งเป็น  

(1) วงเงินกู้  จํานวน  2,500 ล้านบาท เพือชําระค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล Variety  HD  และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ที

เกียวข้อง  

(2) วงเงินเพือออกหนงัสอืคําประกนั จํานวน 2,579.20 ล้านบาท เพือคําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอล Variety  HD  ตามเงือนไขของ กสทช. และเพือคําประกันการปฏิบัติตามสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล Variety  HD  ของสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก  

โดยมีหลกัประกนัวงเงินกู้  คือ (1) การจํานําหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี (ผู้ ถือใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety  HD) และบริษัท จีเอ็ม

เอ็ม แชนแนล จํากดั (ผู้ ถือใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety  SD) ทงัหมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกนั ยกเว้นหุ้นทีเป็นกรรมสิทธิ ของ

กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลธรรมดา (2) บริษัทฯ เป็นผู้ คําประกันทังจํานวน (3) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (ผู้ ถือ

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety  SD) เป็นผู้ คําประกนัทงัจํานวน (4) เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ คําประกันทังจํานวน และ (5) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากัด เป็นผู้ คําประกันทังจํานวน (รายละเอียดสญัญาให้สินเชือแก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และ

หนงัสอืคําประกนัหนีเงินกู้ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ปรากฏในข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี) 
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จากนนั ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครังที 1/2558 เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สละสิทธิ

ซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้กบักลุม่นายถกลเกียรติ ซึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจทีมีประสบการณ์

ในการดําเนินธุรกิจสอืโทรทศัน์และมีผลงานการผลติรายการโทรทศัน์ทีได้รับความนิยม เพือให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าร่วมเป็น

ผู้ ถือหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และทุ่มเทผลกัดันให้ช่องทีวีดิจิตอล ONE มีการเติบโตทังด้านระดับความนิยมของผู้ชม 

(Rating) และรายได้จากค่าโฆษณา เพือให้ช่องทีวีดิจิตอล ONE ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและช่วยสร้าง

ผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ ในระยะยาว โดยภายหลงัการเข้าทํารายการดงักลา่ว สง่ผลให้เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดเบียน

เพิมขนึเป็น 900.00 ล้านบาท (จากเดิม 400.00 ล้านบาท) และกลุ่มนายถกลเกียรติ ซึงประกอบด้วย (1) นายถกลเกียรติ (2) 

ซิเนริโอ (ซงึนายถกลเกียรติเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 52.50) และ (3) วัน ทํา ดี (ซึงนายถกลเกียรติถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 25.00 และเป็นผู้บริหารทีมีอํานาจควบคุมทังหมด) เข้าถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมกันร้อยละ 49.00 ขณะที

บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ลดลงเหลอืร้อยละ 51.00 (จากเดิมทีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00) โดยมี

การทําสญัญาโอนหุ้นสามญัเพิมทนุของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในสดัส่วนร้อยละ 49.00 ให้กลุ่มนายถกลเกียรติเมือวันที 27 

กมุภาพนัธ์ 2558 และกลุม่นายถกลเกียรติได้ชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในวนัที 26 มีนาคม 2558 

 

ภายหลงัจากทีกลุ่มนายถกลเกียรติเข้ามาถือหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์  บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติได้ลงนามใน

สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ฉบับลงวันที 26 มีนาคม 2558 โดยมีข้อตกลงทีสําคัญเกียวกับภาระหนี

ของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ  

(1) ให้กลุม่นายถกลเกียรติเข้าร่วมคําประกันภาระหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกันให้แก่กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ต่อสถาบัน

การเงิน ทงัภาระหนีทเีกิดขนึก่อนและภายหลงักลุม่นายถกลเกียรติซือหุ้นเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยการคํา

ประกนัให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของกลุ่มนายถกลเกียรติและร้อยละ 51.00 ของบริษัทฯ ในเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์   

(2) ให้กลุ่มนายถกลเกียรติให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มทีในการเจรจากับธนาคาร เพือให้มีการเปลียนแปลง

หลกัประกนั และ/หรือปรับลดสดัสว่นการคําประกนัของบริษัทฯ สาํเร็จลลุว่งไปโดยเร็ว  

 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 ทีผ่านมา บริษัทฯ และนายถกลเกียรติได้ติดต่อธนาคารเพือขอให้ธนาคาร

พิจารณาปรับเปลยีนสดัสว่นการคําประกนัหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกันให้แก่กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือให้กลุ่มนายถกล

เกียรติเข้าร่วมคําประกนัในสดัสว่นร้อยละ 49.00 และลดภาระการคําประกนัของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51.00 ซึงเป็นไปตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของทังสองฝ่ายในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่การดําเนินการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี กลุ่มนาย

ถกลเกียรติได้ดําเนินการต่างๆ ทีจะปฏิบติัตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ดงันี  

o กลุม่นายถกลเกียรติได้มีจดหมายแจ้งยืนยนัการปฏิบติัตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เกียวกับ

การเข้าคําประกนัภาระหนีของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของกลุ่มนายถกลเกียรติ

ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยกําหนดจะเร่งดําเนินการเรืองดงักลา่วต่อธนาคาร ให้แล้วเสร็จภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 

2560  

o นอกจากนี กลุม่นายถกลเกียรติมีข้อเสนอเกียวกบัภาระหนี ณ ปัจจบุนั ของกลุม่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (มีวงเงินสินเชือ

จํานวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ ยืมระยะยาวเพือใช้ชําระค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล Variety HD 

และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง จํานวน 2,500 ล้านบาท และ (2) วงเงินเพือออกหนังสือคําประกันการชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลตามเงือนไขของ กสทช. และเพือคําประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าใช้บริการ
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โครงข่ายทีวีดิจิตอล Variety  HD ของสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก จํานวน 1,900 ล้านบาท) โดยนายถกลเกียรติตกลง

เข้าคําประกันภาระการคําประกันทีบริษัทฯ ได้คําประกันภาระหนีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ต่อธนาคาร เป็น

จํานวนร้อยละ 49.00 ของภาระหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกันไว้ต่อธนาคารทังหมด และในกรณีทีบริษัทฯ ถูกธนาคาร 

เรียกร้องให้ชําระหนีตามภาระการคําประกันดังกล่าว นายถกลเกียรติตกลงชําระหนีในจํานวนร้อยละ 49.00 ของหนีที

ธนาคาร เรียกร้องนนัให้แก่บริษัทฯ เต็มจํานวนทนัทีทีบริษัทฯ ถกูเรียกร้องจากธนาคาร รวมทังค่าเสียหายอืนใดทีบริษัทฯ 

ต้องชําระในกรณีนีทงัหมดให้แก่บริษัทฯ 

 

ต่อมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ธนาคารได้แจ้งผลพิจารณาคําขอเบืองต้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติที

ประสงค์ให้ปรับเปลยีนสดัสว่นการคําประกนัวงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิมของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (จํานวน 4,400 ล้านบาท 

ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกนั 1,900 ล้านบาท) ให้เป็นไปตามสดัส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของบริษัทฯ และร้อยละ 49.00 ของกลุ่มนายถกลเกียรติ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยธนาคารได้

กําหนดเงือนไขการคําประกนัหนีของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติต่างฝ่ายต่างคําประกัน

วงเงินสนิเชือในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ในขณะทีวงเงินกู้ เพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาท ซึงบริษัทฯ และ

กลุม่นายถกลเกียรติได้ยืนข้อเสนอการคําประกันแก่ธนาคาร โดยขอเข้าคําประกันวงเงินสินเชือเพิมเติมดังกล่าวตามสดัส่วน

การถือหุ้นของตนในเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์นนั ธนาคารได้แจ้งผลการพิจารณาเบืองต้นสําหรับการขอวงเงินกู้ เพิมเติมดังกล่าว

ว่า ธนาคารอนมุติัวงเงินกู้ เพิมเติมให้แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาท โดยกําหนดเงือนไขการคําประกันให้บริษัทฯ 

และกลุม่นายถกลเกียรติคําประกนัเงินกู้ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ทงัสองฝ่ายเช่นกนั 

 

จากผลการพิจารณาของธนาคารดงักลา่ว สง่ผลให้ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 1/2559 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 

2559 มีมติให้นําเสนอวาระทีเกียวกบัการปฏิบติัตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ของกลุม่นายถกลเกียรติ ใน

เรืองการเข้าคําประกนัภาระหนีของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง

การทําสญัญาคําประกนั ระหว่างบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ เพือความเป็นธรรมในกรณีทีบริษัทฯ หรือคุณนายถกลเกียรติ

ฝ่ายหนงึฝ่ายใดอาจถกูสถาบนัการเงินเรียกร้องให้ชําระหนีเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นของตน เพือกําหนดให้แต่ละฝ่ายชําระหนี

ให้แก่อีกฝ่ายหนงึตามสดัสว่นทีแต่ละฝ่ายถือครองหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ในปัจจบุนั แก่ทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เพือพิจารณาอนมุติัดงัน ี

(1) พิจารณาอนุมัติตามหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ของกลุ่มนายถกล

เกียรติ ในการคําประกนัภาระหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกนักลุม่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของภาระ

หนีทีมีต่อธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ซึงในช่วงทีผ่านมาและในปัจจุบัน บริษัทฯ และนาย

ถกลเกียรติได้ติดต่อธนาคารเพือขอให้ธนาคารพิจารณาปรับเปลียนสดัส่วนการคําประกันหนีให้เป็นไปตามสดัส่วนการ

ถือหุ้นของทงัสองฝ่ายในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่การดําเนินการดงักลา่วยงัไม่แล้วเสร็จ)  

(2) พิจารณาอนุมัติกรณีกลุ่มนายถกลเกียรติเข้าทําสญัญาคําประกันต่อภาระคําประกันทีบริษัทฯ ได้คําประกันภาระหนี

ของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นจํานวนร้อยละ 49.00 ของภาระหนีตามจํานวนเงินต้นและดอกเบียคงค้าง ณ วันที

ทําสญัญาคําประกนั (โดยกลุม่นายถกลเกียรติได้ทําสญัญาคําประกันดังกล่าวแล้วเมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซึงมี

วงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท)  

(3) พิจารณาอนุมัติกรณีบริษัทฯ เข้าทําสญัญาคําประกันต่อภาระคําประกันทีกลุ่มนายถกลเกียรติได้คําประกันภาระหนี

ของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นจํานวนร้อยละ 51.00 ของภาระหนีตามจํานวนเงินต้นและดอกเบียคงค้าง ณ วันที
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ทําสญัญาคําประกนั (วนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ซงึมีวงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะ

เข้าทําสญัญาสญัญาคําประกนัดงักลา่ว ภายหลงัจากทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการเข้าทํารายการในครังน ี

 

ต่อมาทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 2/2559 เมือวนัที 10 มีนาคม 2559 มีมติให้นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ซึงมีกําหนดจัดขึนในวันที 29 เมษายน 2559 เพือพิจารณาอนุมัติรายการทีเกียวโยงกัน ซึงเป็นการให้ความ

ช่วยเหลอืทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ ทีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกฝ่ายของเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

บริษัทฯ ดงันี 

(1) อนมุติัการคําประกนัเงินกู้ ยืมเพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 1,100.00 ล้านบาท ทังจํานวนของบริษัทฯ และอนุมัติ

การเข้าทําสญัญาคําประกนั ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ เพือให้แต่ละฝ่ายคําประกันภาระคําประกันทีอีก

ฝ่ายได้คําประกนัเงินกู้ ยืมเพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาท ตามสดัส่วนการถือหุ้นของแต่ละฝ่ายใน

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือความเป็นธรรมในกรณีทีบริษัทฯ หรือกลุ่มนายถกลเกียรติฝ่ายหนึงฝ่ายใดอาจถูกสถาบัน

การเงินเรียกร้องให้ชําระหนีเกินกว่าสดัสว่นการถือหุ้นของตน โดยสญัญาคําประกนัจะกําหนดให้แต่ละฝ่ายชําระหนีให้แก่

อีกฝ่ายหนงึตามสดัสว่นทีแต่ละฝ่ายถือครองหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ในปัจจบุนั  

(2) การคําประกนัวงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 4,400 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินกู้ ระยะยาว 2,500 

ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกนั 1,900 ล้านบาท) ทังจํานวนของบริษัทฯ และรวมไปถึงการดําเนินการ

ต่างๆ ทีเกียวข้องตามมติทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 1/2559 เมือวนัที 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตามทีกล่าวไว้

ในข้อ (1) – (3) ข้างต้น อนัได้แก่  

o    อนมุติัหนงัสอืยืนยนัการปฏิบติัตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ของกลุม่นายถกลเกียรติ  ในการ

คําประกนัภาระหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกันกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของภาระหนีทีมีต่อ

ธนาคารนนั มีกําหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2560  

o    อนมุติัสญัญาคําประกนัของกลุม่นายถกลเกียรติ ต่อภาระคําประกนัทีบริษัทฯ ได้คําประกันภาระหนีทีมีอยู่เดิมของ

กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 4,400 ล้านบาท ซึงกลุ่มนายถกลเกียรติได้ลงนามไปแล้วเมือวันที 19 

กมุภาพนัธ์ 2559  

o    อนมุติัให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญาคําประกนั ต่อภาระคําประกนัทีกลุม่นายถกลเกียรติได้คําประกันภาระหนีทีมีอยู่เดิม

ของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 4,400 ล้านบาท ซงึบริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาเมือได้รับอนุมัติจากทีประชุม

ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 

ทังนี ในกรณีทีกลุ่มนายถกลเกียรติไม่สามารถดําเนินการขอให้ธนาคารปรับเปลียนสดัส่วนการคําประกันหนีให้เป็นไปตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผลสําเร็จได้ภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 

2560 ทีกําหนดไว้ บริษัทฯ จะนําเรืองดงักลา่วให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัต่อไป)  

 

อนงึ สาเหตุทีผู้บริหารกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์พิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินเพิมเติมจากสถาบันการเงินนัน 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระบุว่า เนืองจากกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ยังมีความสามารถในการกู้ ยืมเงินได้เพิมเติม 

โดยยงัไม่ผิดเงือนไขทีกําหนดในสญัญาให้สนิเชือทีมีต่อธนาคารในปัจจบุนั อีกทงัการกู้ ยืมเงินจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือ

หุ้นดงัเช่นการระดมทนุด้วยการเพิมทนุ 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน 

 

 18 

                                                  

แผนภาพสรุปความเป็นมาของรายการ 

 

 

เจรจากับธนาคารเพือเปลียนสัดส่วนภาระคําประกันให้เป็นไป
ตามสัดส่วนการถอืหุ้น แต่การดาํเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 

1 ต.ค. 56 

 ธ.ค. 56 

5 มิ.ย. 57 

10  และ 27 ก.พ. 58 

26 มี.ค. 58 

19 ก.พ. 59 

ปลาย ก.พ. 59 

10 มี.ค. 59 

29 เม.ย. 59 
วันประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการอนมุตัิให้ 

GRAMMYหรือบริษัท

จดัตงัใหมทีจะเข้า

ประมูลใบอนญุาตทีวี

ดิจิตอล กู้ ยืมเงินจาก

ธนาคาร จํานวน 

ไม่เกิน 11,189 ลบ.  

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ลงนามสญัญาสนิเชือ  

(1) เงินกู้  2,500 ลบ. เพือจ่ายค่า ประมูล

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล  

(2) วงเงินเพือออกหนงัสือคําประกนั 

2,579.20 ลบ. เพือคําประกนัการ

จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอลและสญัญาใช้บริการโครงข่าย  

(โดย GRAMMY/ เดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์/  

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล/  จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

เทรดดิง คําประกนัเงินกู้ ทงัจํานวน) 

o กลุม่นายถกลเกียรติชําระค่าหุ้นสามญัเพมิทนุ

เดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 
o กลุม่นายถกลเกียรติและ GRAMMY เข้าทํา

สญัญาระหวา่งผู้ถือหุ้นของเดอะวนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ มีเงือนไข 

(1) ให้กลุม่นายถกลเกียรติร่วมคําประกนัหนีของ

จีเอ็มเอม็ วนั ทีวี ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(2) ให้กลุม่นายถกลเกียรติร่วมกบั GRAMMY 

เจรจากบัธนาคารให้เปลียนแปลงสดัสว่น

การคําประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นใน

เดอะวนัเอ็นเตอร์ไพรส์  

 

กลุม่นายถกลเกียรติดําเนนิการ :  

(1) สง่หนงัสือยืนยนัการปฏิบตัิตามสญัญาระหวา่งผู้ถือหุ้น

ของเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เกียวกบัการเข้าคําประกนั

หนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามสดัส่วนการถือหุ้น  

(2) นายถกลเกียรติตกลงเข้าประกันภาระคําประกนัของ 

GRAMMY ตามสดัสว่นการถือหุ้นของตน และจะจ่าย

หนีให้แก่ GRAMMY ทนัที กรณี GRAMMY ถูกธนาคาร

เรียกร้องให้ชําระหนี 

(1) ธนาคารแจ้งผลการพจิารณาเบืองต้น 

o วงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม 2,500 ลบ.และวงเงินสําหรับหนงัสือคําประกนั 1,900 ลบ. 

ให้ GRAMMY และกลุม่นายถกลเกียรติต่างฝ่ายต่างคําประกันหนีทงัจํานวน 

o อนมุตัิวงเงินกู้ ใหม่ 1,100 ลบ.แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี โดยให้ GRAMMY และกลุม่

นายถกลเกียรติต่างฝ่ายต่างคําประกนัหนีทงัจํานวน 

(2)  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2559 เมือวนัที 26 ก.พ. 59 มีมติให้เสนอ

ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนมุตัิ  (1) การยืนยนัทีจะปฏิบตัิตามสญัญาระหวา่งผู้ถือ

หุ้นเดอะวนัเอ็นเตอร์ไพรส์ของกลุม่นายถกลเกียรติ และ (2) การทําสญัญาคํา

ประกนัภาระคําประกนัที GRAMMY และกลุม่นายถกลเกียรติ ได้เข้าคําประกัน

ภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพือให้แต่ละฝ่ายชําระหนีให้อีกฝ่ายตามสดัส่วน

การถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2559 ให้เสนอที

ประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนมุตัิ : 

(1) ให้ GRAMMY คําประกนัวงเงินกู้ เพมิเติม 1,100 

ลบ. ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวน  

(2) ให้ GRAMMY คําประกนัวงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิม 

2,500 ลบ.และวงเงินสําหรับหนงัสือคําประกัน 

1,900 ลบ. ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวน  

รวมถึงการดําเนนิการต่างๆ ทีเกียวข้องตามมติ 

ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 1/2559 เมือ 26 ก.พ. 59 

 

บริษัทจดัตงัใหม่ชนะการ

ประมูลใบอนญุาตทีวี

ดิจิตอล 2 ช่อง 

(1) ช่อง Variety HD ใน

ราคา 3,320 ลบ. 

(2) ช่อง Variety SD ใน

ราคา 2,290 ลบ.  

10 ก.พ. 58 ทีประชุม EGM อนมุตัิให้ 

GRAMMY สละสทิธิซือหุ้นเพมิทนุบางสว่นของ

เดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ให้กลุม่นายถกลเกียรติ 

สง่ผลให้ GRAMMY และกลุม่นายถกลเกียรติ 

ถือหุ้นในเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสดัสว่น 

51% และ 49% ตามลําดบั 

27 ก.พ. 58 ทําสญัญาโอนหุ้นสามัญเพมิทนุของ

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 49% ให้กลุม่นายถกล

เกียรติ 
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1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การคําประกันเงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และการคําประกันวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท 

(ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกนั 1,900 ล้านบาท) ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

ทงัจํานวนของบริษัทฯ ซงึเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทฯ แก่กลุ่มนายถกลเกียรตินัน  ถือเป็นรายการทีเกียว

โยงกนัตามประกาศรายการทเีกียวโยงกนั เนืองจากนายถกลเกียรติ (ซงึถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 7.87 รวมทงัเป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่และมีอํานาจควบคมุในซีเนริโอ3 และวนั ทํา ดี 4 ซงึถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 34.83 และร้อยละ 6.30 

ตามลาํดบั) เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (เป็นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดบับริหารสรีายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา) ทงันี  การคํานวณ

ขนาดรายการเกียวโยง อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน ี

 

ขนาดรายการเกียวโยง = มลูค่าสงิตอบแทน / NTA ของ GRAMMY 
  

รายการ วิธีการคํานวณ ขนาดรายการ 

การคําประกนัเงินกู้ ยืม 1,100 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท / 1,295.37 ล้านบาท 84.92% 

การคําประกันวงเงินสนิเชือ 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วย 

o วงเงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท 

o วงเงินสาํหรับออกหนังสอืคําประกนั 1,900 ล้านบาท 

4,400 ล้านบาท / 1,295.37 ล้านบาท 339.67% 

  424.59% 

หมายเหต ุ 

 

NTA ของ GRAMMY 

 (ล้านบาท) 

= สินทรัพย์รวม – ค่าความนิยม – สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี– สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน

อืน* – หนีสินรวม – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

=  7,589.62 – 36.66 – 416.02 – 74.17 -  5,555.94 – 211.46 

=  1,295.37 

 *   การคํานวณ NTA ของบริษัทฯ ไม่ได้หักรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีเป็นค่าลิขสิทธิ ต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ เนือร้องและ
ทํานองเพลง ค่าสิทธิรายการ ค่าลิขสิทธิ ภาพยนตร์และการ์ตนู เกมคอมพิวเตอร์ และสิทธิอืน  ๆเนืองจากเป็นสินทรัพย์
ไมม่ตีวัตนทีก่อให้เกิดรายได้หลกัของบริษัทฯ 

** ขนาดรายการข้างต้นไมไ่ด้รวมมลูค่าของการจํานําหุ้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม 4,400 ล้าน
บาท 

 

การเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันในครังนี  มีขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้อยละ 424.59 ซึงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

สนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ  และต้องขออนมุติัการเข้าทํารายการจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นทีมีส ่วนได้เสีย โดย

รายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยีและไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงัน ี

 

 

 

                                                             
3
  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ณ วนัที 8 เมษายน 2558 ประกอบด้วย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้ นร้อยละ 52.50 บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25.00 และผู้ ถือหุ้นอืน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.50 

4
  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนั ทํา ดี จํากัด ณ วนัที 8 เมษายน 2558 ตระกลูวีรวรรณถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 74.17  



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน 

 

 20 

                                                  

ตารางที 1 รายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ 

รายชือ 
จาํนวนหุ้นทีถอืใน GRAMMY  

ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในการทํารายการ 
จาํนวนหุ้น % 

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,856 0.85 เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซงึถือ

หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.00  

2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ  51,920  0.01 พีสาวของนายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

หมายเหต ุ ข้อมลูการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วนัที 29 กรกฎาคม 2558 

 

1.1.2 คู่สัญญาและเงอืนไขสําคัญของสัญญา  

 

(1) สรุปเงือนไขสาํคัญของสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซงึเกียวข้องกบัการเข้า

เป็นผู้ คําประกนัภาระหนี  
 

คู่สญัญา :  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึงถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของ

ทนุจดทะเบียนในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) บริษัท ซีเนริโอ จํากัด และบริษัท วัน 

ทําดี จํากดั (“กลุม่ผู้ ซือหุ้น”) ซึงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนใน

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

ความสมัพนัธ์กบั

บริษัทฯ  

 

:  นายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ ทีดํารงตําแหน่งระดับ

บริหารสรีายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ 

 นายถกลเกียรติ ถือหุ้ นในบริษัทฯ จํานวน 6,930,856 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.85 

ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที 29 กรกฎาคม 

2558) 

วนัลงนามในสญัญา : วนัที 26 มีนาคม 2558 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญซึงเกียวข้องกับการเข้าเป็นผู้คําประกันภาระหนี  

หน้าที คํารับรองของ

คู่สญัญา 

:  กลุม่ผู้ ซือตกลงเข้าร่วมคําประกนัภาระหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกนัเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ และ/หรือบริษัทในเครือทีเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าถือหุ้นเป็นจํานวนเกิน

กว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน (“กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) ต่อสถาบัน

การเงิน (ถ้าเป็นไปตามเงือนไขของธนาคาร) ทังทีเกิดขึนก่อนและภายหลงัการซือ

หุ้นตามสัญญาฉบับนี โดยให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้ นของกลุ่มผู้ ซือหุ้นและ

บริษัทฯ ทงันี หากต้องมีการเจรจาเพือเปลียนแปลงหลกัประกัน และ/หรือปรับลด

สดัส่วนการคําประกันของบริษัทฯ ในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีเกิดขึนก่อน

การซือหุ้นตามสญัญาฉบบันีกับสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ ซือตกลงจะให้ความร่วมมือ

กับบริษัทฯ อย่างเต็มทีในการเจรจากับสถาบันการเงิน เพือให้การเปลียนแปลง

หลกัประกนั และ/หรือปรับลดสดัสว่นการคําประกนัของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นนัน 

ให้สาํเร็จลลุว่งไปโดยเร็ว*  
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ทงันี หากบริษัท ซีเนริโอ จํากัด และ/หรือบริษัท วัน ทํา ดี จํากัด ไม่เข้าร่วม หรือมี

กรณีใดๆ ทีทําให้บริษัท ซีเนริโอ จํากดั และ/หรือบริษัท วัน ทํา ดี จํากัด ไม่อาจเข้า

ร่วมคําประกนัภาระหนีต่อสถาบนัการเงิน และ/หรือเปลียนแปลงหลกัประกัน และ/

หรือปรับลดสัดส่วนการคําประกันของบริษัทฯ ในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

ดังกล่าว นายถกลเกียรติ ตกลงรับรองและให้คํามันไว้ต่อบริษัทฯ ว่า จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบเข้าคําประกันภาระหนีในสดัส่วนของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด และ/หรือ

บริษัท วัน ทํา ดี จํากัด ในนามของตนเองทังหมด และหากบริษัทฯ ได้รับความ

เสยีหายใดๆ จากกรณีดงักลา่วข้างต้น นายถกลเกียรติตกลงยินยอมเป็นผู้ รับผิดชอบ

ในบรรดาความเสยีหายทีเกิดขนึแก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทงัหมด 

 บริษัทฯ และกลุม่ผู้ ซือตกลงจะร่วมกนัรับผิดชอบต่อภาระหนีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ทีเกิดขึนนับแต่วันที 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ตามสดัส่วนการถือ

หุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

         หมายเหต ุ*  อ้างอิงจดหมายเรืองแจ้งยืนยนัการปฏิบตัิตามสญัญาเกียวกับการเข้าคําประกันตามสดัส่วน ซึงกลุ่มนายถกลเกียรติได้
ยืนยนัการปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ฉบบัลงวนัที 26 มีนาคม 2558 เกียวกับการ
เข้าคําประกันตามสัดส่วน ระบุกําหนดดําเนินการเรืองดังกล่าวต่อธนาคาร ให้แล้วเสร็จภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 
2560 ซึง ณ วนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2559 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มวีงเงินสินเชือทีมอียู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท  

 

(2) สรุปเงือนไขสาํคัญของสญัญาคําประกนั 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณได้เข้าทําสญัญาคําประกันดังกล่าว ภายหลงัจากทีธนาคารได้แจ้งผลพิจารณาเบืองต้น 

โดยธนาคารไม่ยินยอมให้มีการปรับเปลียนสดัส่วนการคําประกันวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิมของกลุ่มเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ (จํานวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสําหรับออกหนังสือ

คําประกนั 1,900 ล้านบาท) ให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของบริษัทฯ และร้อยละ 49.00 ของ

กลุม่นายถกลเกียรติ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามทีบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติได้ยืนคําขอต่อธนาคาร 

โดยธนาคารกําหนดเงือนไขให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติต่างฝ่ายต่างคําประกันวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม

ดงักลา่วทงัจํานวนเช่นเดียวกนั  
 

คู่สญัญา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)* และ 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“ผู้ คําประกนั”) 

วนัลงนาม : วนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

สรุปเงือนไขและ

ข้อกําหนดทีสาํคญั 

: (1) ผู้ คําประกนัตกลงเข้าคําประกันภาระการคําประกันทีบริษัทฯ ได้คําประกันกลุ่มเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ต่อธนาคาร เป็นจํานวนร้อยละ 49.00 ของภาระหนีตามจํานวนเงิน

ต้นและดอกเบียคงค้าง ณ วันทีทําสัญญานี ทีบริษัทฯ ได้คําประกันไว้ต่อธนาคาร

ทังหมด ทังนี ในกรณีทีบริษัทฯ ถูกธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีตามภาระการคํา

ประกนัดงักลา่ว ผู้ คําประกันตกลงชําระหนีในจํานวนร้อยละ 49.00 ของจํานวนเงินที

ธนาคารเรียกร้องนนัให้แก่บริษัทฯ เต็มจํานวนทนัทีทีบริษัทฯ ถูกเรียกร้องจากธนาคาร 

หรือหากกรณีทีบริษัทฯ ได้ชําระหนีดังกล่าวให้แก่ธนาคารแล้ว ผู้ คําประกันตกลงจะ

ชําระคืนเงินแก่บริษัทฯ เต็มจํานวน ทังนี ให้รวมทังค่าเสียหายอืนใดทีบริษัทฯ ต้อง

ชําระในกรณีนีทงัหมดให้แก่บริษัทฯ 
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(2) ผู้ คําประกนัยอมรับผิดชอบดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชําระหนี ค่าภาระ

ติดพนั ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถามให้ชําระหนี ค่าฤชาธรรมเนียม ค่า

ทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและบังคับคดี ตลอดจนค่าเสียหายอืนใดที

เกียวข้อง 

(3) ในกรณีทีผู้ คําประกันผิดนัดชําระหนีหรือกระทําผิดเงือนไขหรือข้อตกลงในสญัญา

ฉบับนี ผู้ คําประกันยินยอมชําระดอกเบียให้แก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบียร้อยละ 

15.00 ต่อปี  

(4) การคําประกนัตามภาระหนีของสญัญาฉบบันีมีอยู่ตลอดไป ตราบเท่าทีบริษัทฯ ยัง

มีความรับผิดชอบตามภาระคําประกนัหนีต่อธนาคารในข้อ (1) 

(5) การแก้ไขสญัญานี กระทําไม่ได้ เว้นแต่ตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อักษร และลงนาม

โดยคู่สญัญาทกุฝ่าย 

หมายเหต ุ* บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคําประกันภาระคําประกันทีกลุ่มนายถกลเกียรติได้คําประกันภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
ทีมตี่อธนาคาร เป็นจํานวนร้อยละ 51.00 ของภาระหนีตามจํานวนเงินต้นและดอกเบียคงค้าง ณ วันทีทําสัญญาคํา
ประกัน (วนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึงมวีงเงินสินเชือทีมอียู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท) เช่นกัน โดยบริษัทฯ จะเข้า
ทําสญัญาคําประกันภาระคําประกันของกลุ่มนายถกลเกียรติดงักล่าว ภายหลังจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการเข้า
ทํารายการในครังนี 

 

(3) สรุปเงือนไขสาํคัญของสญัญาให้สนิเชือ จํานวน 4,400 ล้านบาท  
 

คู่สญัญา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (“จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี”) และธนาคาร 

วนัลงนาม :  สญัญาให้สนิเชือ : ลงวนัที 5 มิถนุายน 2557  

 สญัญาแก้ไขเพิมเติมสญัญาให้สนิเชือ : ลงวนัที 18 มีนาคม 2558 

วงเงิน : (1) วงเงินกู้  จํานวน 2,500 ล้านบาท เพือชําระค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

Variety HD  และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

(2) วงเงินเพือออกหนงัสอืคําประกนั จํานวน 2,579.20* ล้านบาท รายละเอียดดงัน ี

(2.1)  วงเงิน LG ที 1 จํานวน 2,550.88 ล้านบาท เพือคําประกันการชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล Variety HD  ตามเงือนไขของกสทช. 

ในส่วนของราคาขันตําส่วนทีเหลือ (รวมภาษีมูลค่าเพิม) และในส่วนเกิน

ราคาขนัตําสว่นทีเหลอื (รวมภาษีมลูค่าเพิม) และ 

(2.2)   วงเงิน LG ที 2 จํานวน 28.32 ล้านบาท เพือคําประกันการปฎิบัติตาม

สญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล Variety  HD  

หมายเหต ุ* ปัจจบุนัคงเหลือวงเงิน ประมาณ 1,900.00 ล้านบาท 

สรุปเงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ 

เงือนไขบงัคบัก่อน

การเบิกเงินกู้แต่ละ

ครัง และการใช้วงเงิน

แต่ละครังเพือออก

หนงัสอืคําประกนั 

:  เอกสารหรือหลกัฐานค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเพือประกอบการเบิกใช้วงเงินกู้แต่ละครัง 

โดยทยอยเบิกได้ตามมลูค่าค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดิจิตอลทีต้องชําระในแต่ละ

งวด และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ได้ดํารงสดัส่วน Interest-bearing debt to Equity Ratio ไม่เกิน 

อตัราสว่นตามทีระบใุนสญัญา โดยการคํานวณสาํหรับการเบิกเงินกู้แต่ละครัง  
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อตัราดอกเบียและ

ค่าธรรมเนียม 

: อัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามทีระบุในสัญญา สําหรับค่าใช้จ่ายอืนๆ     

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีรับผิดชอบค่าธรรมเนียม อากร ภาษี เบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที

เกิดขนึเนืองจากการจดจํานอง คําประกนั โอนสิทธิการเช่า (ถ้ามี) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที

เกิดขนึ เนืองจากการดําเนินการตามสญัญาให้สินเชือนีหรือสญัญาทีเกียวข้อง และจะ

ชดใช้ค่าเสียหายใดทีเกิดขึนเนืองจากการผิดนัดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีให้ธนาคาร เต็ม

จํานวนทนัทีทธีนาคารเรียกร้อง 

การชําระคืนเงินต้น

และดอกเบีย 

: (1) วงเงินกู้   

 ดอกเบีย ชําระดอกเบียทกุ 1 เดือน  

 เงินต้น ชําระเป็นงวดตามสัญญา โดยชําระคืนเงินต้นครังแรกในวันทําการ

สดุท้ายของเดือนทีครบกําหนด 48 เดือนนบัจากเบิกเงินกู้ครังแรก และชําระคืน

ให้แล้วเสร็จทงัหมดภายในวนัทีครบ 108 เดือน นบัจากเบิกเงินกู้ครังแรก 

(2) วงเงินเพือออกหนงัสอืคําประกนั  

 วงเงิน LG ที 1 : ชําระไม่เกินวันครบกําหนด 6 ปี นับแต่วันทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

ชนะการประมลู (รายละเอียดการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปรากฏในส่วน

ที 1.3.1 ข้อ 5 เรืองเงินลงทนุ) 

 วงเงิน LG ที 2 :  ชําระตามทีระบุในสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล 

Variety HD  สญัญาเลขที พร. 12/2557 ลงวนัที 17 มกราคม 2557 และบันทึก

ข้อตกลงแก้ไขเพิมเติม  

คํารับรองและยืนยนั

ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 

: เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ต้องดํารงสดัสว่นการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี รวมกันไม่น้อยกว่า

สดัสว่นการถือหุ้นทเีดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีอยู่ ณ วนัลงนามในสญัญาให้สนิเชือฉบบัน ี

ข้อปฎิบติั  :  จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีจะดํารงสัดส่วนทางการเงิน (คํานวณจากงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทีจดัสง่ให้ธนาคาร) ดงัน ี

o DSCR ตังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าอัตราทีระบุในสัญญา (DSCR 

หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง EBITDA หารด้วยภาระหนีตามทีกําหนดใน

สญัญา) 

o Interest-bearing Debt to Equity ตังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ไม่เกินกว่าอัตราที

ระบุในสัญญา โดยในปี 2558 กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มี Interest-

bearing Debt to Equity ไม่เกินกว่าอตัราทีระบใุนสญัญา   

 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จะดํารงใบอนญุาตเพือประกอบกิจการการบริการทีวีดิจิตอล และ

ดําเนินการต่อใบอนญุาตเพือประกอบกิจการบริการทีวีดิจิตอล ให้แล้วเสร็จก่อนวัน

สินอายุ (วันที 24 เมษายน 2572) และนําส่งสําเนาใบอนุญาตและสําเนา

ใบอนญุาตทีได้รับการต่ออาย ุหรือใบอนญุาตเพือประกอบกิจการบริการทีวีดิจิตอล

อืนๆ ทียืนขอเพิมเติมจาก กสทช. ภายหลงัวันทีลงนามในสญัญาให้สินเชือฉบับนี 

ให้แก่ธนาคาร ภายใน 15 วัน นับจากวันทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ได้รับใบอนุญาตจาก 

กสทช. แต่ละครัง 

 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และบริษัททีเกียวข้อง (บริษัททีเกียวข้อง หมายถึง GRAMMY 
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และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด) จะไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี เว้นแต่ว่าจะได้รับ

ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

o ดําเนินการใดๆ อนัเป็นการเปลยีนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี

หรือของบริษัททีเกียวข้อง ควบ หรือรวมกิจการ หรือโอนกิจการแก่บคุคลใด 

o ประกอบธุรกิจอืนทีมีวตัถปุระสงค์แตกต่างไปจากธุรกิจปกติทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

หรือบริษัททีเกียวข้องกระทําอยู่อย่างมีนยัสาํคญั 

o ลดทนุจดทะเบียนของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี หรือบริษัททีเกียวข้อง 

หลกัประกนั : o จํานําหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี และหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัดทังหมด

ให้แก่ธนาคาร เป็นประกัน ยกเว้นหุ้นทีเป็นกรรมสิทธิ ของกรรมการบริษัทและหรือ

บคุคลธรรมดา 

o GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ บริษัท จี

เอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากดั คําประกนัภาระหนีทงัจํานวน 

ซงึรายละเอียดหนงัสอืคําประกนัหนีเงินกู้  ในข้อ (2) – (5) ข้างต้น ปรากฏในสรุปสาระ 

สาํคัญของหนงัสอืคําประกนัหนีเงินกู้  ในตารางถัดไป 

หมายเหตุ ธนาคารได้กําหนดให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าเป็นผู้ คําประกันภาระหนีทัง

จํานวนเพิมเติม 
   

 (4)    สรุปสาระสําคญัของหนงัสอืคําประกนัหนีเงินกู้ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั 

คู่สญัญา : (1) ธนาคาร กบับริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 

(2) ธนาคาร กบับริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั  

(3) ธนาคาร กบับริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

(4) ธนาคาร กบับริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากดั 

โดยให้เรียกแต่ละกิจการว่า “ผู้ คําประกนั” 

หมายเหตุ ธนาคารได้กําหนดให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าเป็นผู้ คําประกันภาระหนีทัง

จํานวนเพิมเติม 

วนัลงนาม : วนัที 5 มิถนุายน 2557  

สรุปสาระสาํคญัของ

หนงัสอืคําประกนัหนี

เงินกู้   

: (1) ผู้ คําประกันตกลงคําประกันหนีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (“ลกูหนี”) 

จํานวน 2,500.00 ล้านบาท และจํานวน 2,579.20 ล้านบาท ตามสัญญาให้

สินเชือ ฉบับลงวันที 5 มิถุนายน 2557  ซึงหากปรากฎว่าลกูหนีผิดนัด หรือผิด

สญัญาให้สินเชือ หรือมีเหตุผิดนัดเกิดขึนตามสัญญาให้สินเชือ อันเป็นเหตุให้

ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องให้ลกูหนีชําระหนี ผู้ คําประกันตกลงรับผิดร่วมกับลกูหนี 

และจะชําระหนีต้นเงินจํานวน 2,500.00 ล้านบาท และจํานวน 2,579.20 ล้าน

บาท พร้อมดอกเบียของต้นเงินดังกล่าว ค่าสินไหมทดแทนซึงลูกหนีค้างชําระ 

และค่าภาระติดพนัอืนๆ ให้แก่ธนาคาร ทนัทีทีได้รับแจ้งจากธนาคาร 

(2) ผู้ คําประกนัตกลงให้หนงัสอืคําประกนัหนีเงินกู้นีมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป จนกว่า

ธนาคารจะได้รับชําระหนีตามสญัญาให้สนิเชือครบถ้วน 
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(5)     สรุปเงือนไขสาํคญัของข้อเสนอในเบืองต้น (Draft Term Sheet) ของเงินกู้วงเงิน 1,100 ล้านบาท 
 

อ้างอิงจากเงือนไขข้อเสนอในเบืองต้น (Draft Term Sheet) ฉบบัลงวนัที 31 มีนาคม 2559 จากธนาคาร (ซึงธนาคารยัง

มิได้อนมุติัเงือนไขข้อเสนอในเบืองต้นดงักลา่วอย่างเป็นทางการ) มีเงือนไขและข้อกําหนดทีสาํคญั ดงันี 

คู่สญัญา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (“จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี”) และธนาคาร 

วนัทีของเงือนไข

ข้อเสนอ  

: 31 มีนาคม 2559   

วงเงิน : วงเงินตวัสญัญาใช้เงิน 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วย  

(1) ตัวสัญญาใช้เงิน ซึงเป็นวงเงินสินเชือหมุนเวียน (Revolving) ระยะเวลาของตัว

สญัญาใช้เงินแต่ละฉบับไม่เกิน 120 วัน จํานวน 500 ล้านบาท เพือหมุนเวียนใน

กิจการและรองรับค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการดําเนินธุรกิจ 

(2) ตวัสญัญาใช้เงิน ระยะเวลาเบิกใช้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2559 และตัวสญัญาใช้เงิน

แต่ละฉบบัระยะเวลาไม่เกิน 360 วนั จํานวน 600 ล้านบาท เพือใช้ในการผลิตละคร

ทีเป็นกรรมสทิธิ หรือลขิสทิธิ ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี หรือเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ 

อตัราดอกเบียและ

ค่าธรรมเนียม 

: เป็นไปตามอตัราทีกําหนดในสญัญา โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบียทีธนาคารเรียกเก็บ

จากลกูค้ารายใหญ่ชนัดี (MLR) ชําระดอกเบียเป็นรายเดือน 

เงือนไขก่อนการเบิก

ใช้เงินแต่ละครัง 

(Condition to each 

drawdown)  

: (1) ตวัสญัญาใช้เงิน ซงึเป็นวงเงินสนิเชือหมนุเวียน (Revolving) จํานวน 500 ล้านบาท 

: เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ดํารงอัตราส่วน Interest-bearing Debt to Equity ไม่

เกินกว่าอตัราทีระบตุามสญัญา  

(2) ตัวสญัญาใช้เงิน (Non - Revolving) จํานวน 600 ล้านบาท : จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ดํารง

สดัสว่นทางการเงินได้ตามเงือนไขทีธนาคาร กําหนดตามสญัญาให้สินเชือ ลงวันที 5 

มิถนุายน 2557 และสญัญาแก้ไขเพิมเติมสญัญาให้สนิเชือ ลงวนัที 18 มีนาคม 2558 

หลกัประกนั 

(Security) 

: เงือนไขหลักประกันเช่นเดียวกับวงเงินสินเชือ ตามสัญญาให้สินเชือ ลงวันที 5 

มิถนุายน 2557 และสญัญาแก้ไขเพิมเติมสญัญาให้สินเชือ ลงวันที 18 มีนาคม 2558 

และเพิมเงือนไข ดงันี 

(1) คําประกันเต็มจํานวน โดยกลุ่มนายถกลเกียรติ ซึงประกอบด้วย นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั และบริษัท วนั ทํา ดี จํากดั  

(2) โอนสทิธิอย่างมีเงือนไขในบัญชีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี และเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ที

มีกบัธนาคารและสถาบนัการเงินอืน 

(3) การโอนสทิธิอย่างมีเงือนไขในลขิสทิธิ ละครและรายการต่างๆ ซึงเป็นกรรมสทิธิ หรือ

ลขิสทิธิ ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี หรือเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีแพร่ภาพในช่อง ONE 

โดยไม่ให้ยกเลกิการโอนสทิธิ เว้นแต่ได้รับการอนมุติัจากธนาคารเท่านนั 

ข้อกําหนดอืน 

 

: หากเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะก่อหนีหรือภาระผกูพนั ภาระคําประกนัเพิมเติม จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารก่อน 

 หมายเหต ุ* ธนาคารสงวนสิทธิ ทีจะทบทวน แก้ไขเปลียนแปลง หรือยกเลิกวงเงินสินเชือ หรือเปลียนแปลงเงือนไขการให้สนิเชือ
ดงักล่าวข้างต้น โดนมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

** บริษัทฯ อาจต้องให้หลกัประกันของบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ทีถืออยู่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทังนี ขึนอยู่กับ
เงือนไขและข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับสถาบนัการเงินทีเกียวข้อง 
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1.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1  วัตถปุระสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

การทีบริษัทฯ เข้าเป็นผู้ คําประกันเงินกู้ ยืมเพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาททังจํานวน (โดยธนาคาร

กําหนดให้คุณถกลเกียรติเป็นผู้ คําประกันเงินกู้ ยืมทังจํานวนเช่นเดียวกัน) เพือเป็นหลักประกันการกู้ ยืมเงินตามเงือนไขที

ธนาคารกําหนดในสัญญาให้สินเชือแก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีนัน เป็นการช่วยสนับสนุนให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็นผู้ ถือครอง

ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล Variety HD และเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล ONE สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพือนํามาใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนเพิมเติมในการดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล ONE ให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนืองและราบรืนตาม

แผนงานทีวางไว้ ซงึในกรณีทรีะดบัความนิยมของผู้ชม (Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณาของช่องทีวีดิจิตอล ONE 

มีการเติบโตตามทีคาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ซงึถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี) 
 

สาํหรับการคําประกนัวงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 4,400 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 

ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกนั 1,900 ล้านบาท) ทงัจํานวน ซงึเกินกว่าสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ ปัจจุบัน นัน เป็นการเข้าคําประกันวงเงินสินเชือทีเกิดขึนตังแต่มิถุนายน ปี 2557 ก่อนทีบริษัทฯ จะลด

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ลงเหลอืร้อยละ 51.00 เมือเดือนมีนาคม 2558 ด้วยการสละสทิธิการซือ

หุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้กบักลุม่นายถกลเกียรติ ซงึสง่ผลให้กลุม่นายถกลเกียรติเข้าเป็นผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 49.00 ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยภายหลงัจากทีกลุม่นายถกลเกียรติเข้ามาถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทฯ 

และกลุม่นายถกลเกียรติมีข้อตกลงทีสาํคญัเกียวกบัภาระหนตีามข้อกําหนดในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์  

โดยกําหนดให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าร่วมคําประกันภาระหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกันให้แก่กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ต่อ

สถาบนัการเงินทงัภาระหนีทีเกิดขนึก่อนและภายหลงักลุม่นายถกลเกียรติซือหุ้นเพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยการคํา

ประกนัให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของกลุม่นายถกลเกียรติและร้อยละ 51.00 ของบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ซงึกลุม่นายถกลเกียรติต้องดําเนินการในเรืองดงักลา่วกบัธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

1.2.2  เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 
 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 
 

ข้อดีของการทํารายการ  

1. สนบัสนนุให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุในการดําเนินธุรกิจ  

ด้วยเหตทุีสถาบนัการเงินทีจะให้วงเงินกู้ ยืมจํานวน 1,100 ล้านบาท แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี กําหนดเงือนไขในการกู้ ยืมเงิน

ให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติต้องเข้าเป็นผู้ คําประกันภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ฝ่ายละร้อยละ 100.00 ของ

วงเงินกู้ ยืมดังกล่าว (วงเงินกู้ ยืมดังกล่าวยังมิได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงิน) ดังนัน กรณีที

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุติัให้บริษัทฯ คําประกนัภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ดงักล่าวทังจํานวน จะทําให้จีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี สามารถเข้าทําสญัญากู้ ยืมวงเงิน 1,100 ล้านบาทกับธนาคาร เพือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิตอล ONE ซงึมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุจํานวนมากในช่วงแรกของการดําเนินงาน เพือให้ช่อง
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ทีวีดิจิตอล ONE เป็นทีรู้จกัของกลุม่ผู้ชมเป้าหมาย มีฐานผู้ชมประจํารายการและได้รับการจัดระดับความนิยมของผู้ชม 

(Rating) ทีดี 

 

2 สนับสนุนให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิตอลได้อย่างต่อเนือง และสามารถรักษาขีด

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

เนืองจากจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีความประสงค์จะนําเงินกู้ ยืมทีได้รับจากสถาบันการเงินในครังนี ประมาณ 600 ล้านบาท 

ไปใช้ในการผลติละคร สาํหรับการดําเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิตอล ONE เพือให้สามารถผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ทีมี

คณุภาพมาออกอากาศตามแผนงานทีกําหนดไว้ โดยคุณภาพของรายการโทรทัศน์เป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาและ

ขยายฐานผู้ชมประจํารายการ การเพิมระดบัความนิยมของผู้ชม (Rating) ในแต่ละรายการ และการเพิมรายได้จากการ

ขายเวลาโฆษณา และวงเงินสินเชือหมุนวียน (Revolving) จํานวน 500 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับ

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทงันี ตามเงือนไขการเบิกเงินกู้ทีธนาคารกําหนด นอกจากนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ยังมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง

กบัการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล เพือให้การประกอบธุรกิจช่องทีวีดิจิตอล ONE สามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนือง 

โดยตัวอย่างค่าใช้จ่ายสําคัญทีต้องชําระอย่างสมําเสมอ เพือให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ยังคงได้รับสิทธิในการเป็นผู้ ถือ

ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลและสามารถดําเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิตอล ONE ไปได้อย่างต่อเนืองตลอดอายุใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอล 15 ปี เช่น  

o ค่าประมลูใบอนญุาตทีวีดิจิตอล  

o ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดิจิตอลรายปี ในอตัราร้อยละ 2.00 ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย 

o เงินรายปีเข้ากองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์

สาธารณะ ในอัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ายทีได้จากการโฆษณาทังทางตรงและทางอ้อมและ

รายได้อืนทีเกียวเนือง 

o ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล  

 ทงันี  ต้นทนุและค่าใช้จ่ายสาํคญัของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ปรากฏในตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดในข้อ 1.3.1 ของ

รายงานฉบบัน ี

 

ทงันี ความต่อเนืองของการผลิต จัดหา และออกอากาศรายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพ ซึงส่วนหนึงเกิดจากความพร้อม

ของเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจนัน จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของช่องทีวีดิจิตอล ONE กับ

คู่แข่งอืนในธุรกิจ ทงัช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นคู่แข่งทางตรง รวมถงึช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีทีเป็นคู่แข่งทางอ้อม ส่งผล

ให้ช่องทีวีดิจิตอล ONE มีโอกาสทีจะขยายส่วนแบ่งมูลค่าโฆษณาของตน จากมูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ทีวี

ดิจิตอล) ทีมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนืองไปในอนาคตได้   
 

อนงึ ในปี 2558 มลูค่าโฆษณาผ่านสอืโทรทศัน์ (ทีวีดิจิตอล) มีมลูค่า 20,930 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 

143.91 เมือเทียบกบัปี 2557 ทีมีมูลค่าโฆษณา 8,581 ล้านบาท (ช่องทีวีดิจิตอลได้เริมออกอากาศอย่างเป็นทางการ

เมือเดือนมิถุนายน 2557) สําหรับปี 2559 สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสือแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่ามูลค่า

โฆษณาผ่านช่องทีวีดิจิตอลจะเพิมขนึมาอยู่ทีประมาณ 22,000 ล้านบาท ซึงสาเหตุทีมูลค่าโฆษณาผ่านช่องทีวีดิจิตอล

เติบโตอย่างมาก เนืองจากการโยกงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ระบบอนาลอคและช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีมายัง

ช่องทีวีดิจิตอล ภายหลงัครัวเรือนทวัประเทศมีการเข้าถงึช่องทีวีดิจิตอลได้กว้างขวางขึนจากการสนับสนุนคูปองส่วนลด

สําหรับการซือกล่องรับสญัญาณดิจิตอลแก่ 22 ล้านครัวเรือนของสํานักงาน กสทช. และการทยอยติดตังโครงข่าย
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โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัวประเทศ รวมทังการโฆษณาประชาสมัพันธ์ของผู้ประกอบการช่องทีวี

ดิจิตอลต่างๆ เพือให้ผู้บริโภครู้จักและติดตามช่องทีวีดิจิตอลของตน (รายละเอียดอุตสาหกรรมโฆษณาและธุรกิจทีวี

ดิจิตอล ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6 ของรายงานฉบบัน)ี 
 

3.  เพิมโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ในกรณีทจีีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีเงินทนุสาํหรับใช้ดําเนินงานช่องทีวีดิจิตอล ONE ให้เป็นไปอย่างต่อเนือง จนบรรลผุลสําเร็จ

ตามแผนงานและเป้าหมายในการขยายฐานผู้ชมประจํารายการและเพิมระดับความนิยมของผู้ชม (Rating) และเพิม

รายได้จากการขายเวลาโฆษณาในทกุช่วงรายการของสถานีตามทีได้กล่าวมาข้างต้น ซึงจะทําให้ผลประกอบการของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีการเติบโตขึนเป็นลําดับและมีกําไรได้ในอนาคต  บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 

ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี) ย่อมมีโอกาสรับรู้สว่นแบ่งกําไรจากผล

การดําเนินงานของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในงบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต 
  

ข้อด้อยและความเสียงของการทํารายการ 

1) บริษัทฯ มีภาระคําประกนัสาํหรับภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพิมขนึ 

กรณีทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้บริษัทฯ เป็นผู้ คําประกนัเงินกู้ ยืมเพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาท

ทังจํานวน ซึงเมือรวมกับการคําประกันวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิมของจีเอ็มเอ็ม วัน ที วี จํานวน 4,400 ล้านบาท 

(ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสําหรับออกหนังสือคําประกัน 1,900 ล้านบาท) ทังจํานวน 

(ซงึเป็นไปตามข้อกําหนดของธนาคารในปัจจบุนั) จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีภาระจากการเป็นผู้ คําประกนัภาระหนีของจีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวี เพิมขนึ รวมถึงบริษัทฯ อาจต้องให้หลกัประกันของบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ทีถืออยู่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ทงันี ขึนอยู่กับเงือนไขและข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับสถาบนัการเงินทีเกียวข้อง นอกจากนี ด้วยเหตุทีกลุ่มนายถกลเกียรติ

ได้เข้าทําสญัญาคําประกันภาระคําประกันทีบริษัทฯ ได้คําประกันภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีทีมีต่อธนาคาร เป็น

จํานวนร้อยละ 49.00 ของภาระหนีตามจํานวนเงินต้นและดอกเบียคงค้าง ณ วันทีทําสญัญาคําประกัน (วันที 19 

กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชําระหนีแก่บริษัทฯ ทันทีทีถูกเรียกร้องจากธนาคาร ส่งผลให้ความเสียงการเป็นผู้ คํา

ประกนัภาระหนีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ของบริษัทฯ มีสดัสว่นร้อยละ 51.00 ของภาระหนี ตามสดัส่วนการถือหุ้นในเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ ของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั   

ปัจจบุนั นายถกลเกียรติมีการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ จากข้อมูลทีสามารถหาได้จากข้อมูลทีมีการเปิดเผยในสาธารณะ  

(ไม่รวมบริษัททีนายถกลเกียรติ มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างไม่มีนัยสําคัญ และบริษัททีไม่มีผลการดําเนินงานทีเป็น

สาระสําคัญ) ซึงอาจเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนของนายถกลเกียรติในการปฎิบัติตามสญัญาคําประกัน กรณีสถาบัน

การเงินเรียกร้องคืนเงินกู้ทงัจํานวนจากบริษัทฯ ซึงนายถกลเกียรติได้ตกลงทีจะชําระหนีแก่บริษัทฯ ทันทีทีถูกเรียกร้อง

จากธนาคาร ตามสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยมีรายละเอียดดงัน ี

o บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) : ตระกูลวีรวรรณถือหุ้นร้อยละ 0.86 โดยในปี 2558 GRAMMY มีรายได้

รวม 9,703.57 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 1,135.23 ล้านบาท 

o บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากดั : นายถกลเกียรติถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 30.82 โดยในปี 2558 

บริษัทดงักลา่วมีรายได้รวม 1,121.00 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 926.95 ล้านบาท 

o บริษัท ซีเนริโอ จํากัด : นายถกลเกียรติ ถือหุ้นร้อยละ 52.50 โดยในปี 2557 บริษัทดังกล่าวมีรายได้รวม 645.92 

ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 26.94 ล้านบาท 
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o บริษัท เมธี 1  จํากดั : ตระกลูวีรวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยในปี 2557 บริษัทดงักล่าวมีรายได้รวม 15.48 ล้าน

บาท และมีกําไรสทุธิ 3.19 ล้านบาท 

o บริษัท วนั ทํา ดี จํากัด : ตระกูลวีรวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 74.17 บริษัทดังกล่าวจัดตังในปี 2558 จึงยังไม่มีข้อมูลงบ

การเงิน 

 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากสนิทรัพย์การถือหุ้นข้างต้น อาจมีความเสยีงต่อความเพียงพอของแหล่งเงินทุนทีนายถกล

เกียรติจะใช้ในการปฎิบติัตามสญัญาคําประกนั ซงึนายถกลเกียรติได้ตกลงทีจะชําระหนีแก่บริษัทฯ ทันทีทีถูกเรียกร้อง

จากธนาคาร ตามสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 

2) ความเสยีงทีบริษัทฯ ในฐานะผู้ คําประกนัอาจถกูเรียกชําระหนขีองจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 

หากในอนาคต จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี และ/หรือผู้ คําประกนั กระทําการและ/หรือไม่กระทําการใดๆ อันนําไปสู่เหตุของการผิด

สญัญาแก่ธนาคาร เช่น ไม่ชําระหนีเงินต้นหรือดอกเบีย มีเหตกุารณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อสถานะทางการเงิน

หรือกระทบถงึความสามารถในการชําระหนี  มีการเปลียนลกัษณะธุรกิจ หรือใบอนุญาตการประกอบกิจการในส่วนที

สาํคญัถกูระงบัหรือสนิสดุ เป็นต้น รวมไปถึงกรณีทีผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิตอล ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ซงึอาจเกิดขนึได้จากหลายปัจจยั จนเป็นเหตใุห้ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีไม่สามารถชําระหนีแก่ธนาคารได้ เช่น  

o การแข่งขนัทีรุนแรงในธุรกิจทีวีดิจิตอล ทีมีผู้ประกอบการจํานวนและคู่แข่งจากสอือืน   

o การลดลงของมูลค่างบโฆษณาโดยรวมทีอาจเกิดขึนจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจจากปัจจัยแวดล้อม

ต่างๆ เช่น การลดลงของความเชือมันและกําลงัซือผู้บริโภค ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบหรือเหตุภัย

พิบติัและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

o กรณีไม่สามารถบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัรายได้ค่าโฆษณาทีได้รับ ซงึการดําเนินธุรกิจทีวี

ดิจิตอลมีภาระต้นทนุและค่าใช้จ่ายในระดบัสงูในหลายด้าน เช่น ค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอลรายปี ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการผลติและ

จดัหารายการโทรทศัน์ทีมีคณุภาพและน่าสนใจ เช่น ค่าจ้างนักแสดง พิธีกร ค่าเช่าสถานทีและอุปกรณ์การผลิต

รายการ  ค่าลขิสทิธิ เนือหารายการ เงินเดือนพนกังาน เป็นต้น 

 

ทงันี เมือเกิดเหตใุห้มีการผิดสญัญาแก่ธนาคารดังกล่าวข้างต้น ธนาคารอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีชําระ

หนีทีคงเหลือทังหมดแก่ธนาคารโดยทันที ซึงหากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีไม่มีความสามารถในการชําระหนีดังกล่าวคืนแก่

ธนาคารได้ ธนาคารย่อมบงัคบัให้ผู้ คําประกนัทงัหมดหรือผู้ คําประกนัรายใดรายหนึงเป็นผู้ ชําระคืนหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี โดยภาระหนีทีบริษัทฯ ต้องชําระในฐานะผู้ คําประกันดังกล่าว (ไม่ว่าธนาคารจะเรียกร้องการชําระหนีบางส่วนหรือ

ทงัจํานวนจากบริษัทฯ) จะสง่ผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลงได้ในอนาคต โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่ม

บริษัทฯ มีหนีสนิรวมเท่ากับ 5,555.94 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 2,033.67 ล้านบาท อัตราส่วนหนีสินต่อส่วน

ของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2.73 เท่า โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิจํานวน 1,135.23 ล้านบาท ซงึเป็นผลจากการตังค่า

เผือการด้อยค่าเงินลงทนุระยะยาวใน CTH ซึงไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ จํานวน 1,030.34 

ล้านบาท และเมือพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในธุรกิจอืนๆ ทีไม่รวมธุรกิจทีวีดิจิตอล บริษัทฯ จะ

มีผลการดําเนินงานทีมีกําไรสทุธิ และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2558 จํานวน 371.15 

ล้านบาท ทงันี ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าช่องทีวีดิจิตอลทงัสองช่องของบริษัทฯ จะเริมมีผลการดําเนินงานทีมีกําไรได้

ในช่วงปี 2561 และทงัสองช่องจะมีความสามารถในการจ่ายชําระหนีในสว่นของตนเองได้ในอนาคต  
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อย่างไรก็ดี ด้วยข้อกําหนดในสญัญาคําประกนัของกลุม่นายถกลเกียรติ ฉบับวันที 19 กุมภาพันธ์ 2559  ตามทีกล่าวไว้

ในข้อ 1 ข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้กลุ่มนายถกลเกียรติร่วมชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของแต่ละฝ่ายในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ ปัจจุบันได้ ขณะเดียวกันกลุ่มนายถกลเกียรติยังมีความ

เสยีงเรืองความพอเพียงของแหลง่เงินทุนในการปฏิบัติตามสญัญาคําประกันภาระคําประกันของบริษัทฯ ทีมีต่อภาระ

หนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามทีกลา่วไว้ในข้อ 1 ข้างต้นเช่นกนั 

 

3) ความเสยีงทีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี และ/หรือ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะต้องมีการเพิมทนุในอนาคต 

จากประมาณการทางการเงินของทีปรึกษาทางการเงิน หากผลประกอบการของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นไป

ตามเป้าหมายของฝ่ายบริหารของกิจการ จะเห็นได้ว่าในปี 2559-2560 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะต้องมีการหาแหล่ง

เงินทนุจากการกู้ ยืมจํานวนรวมประมาณ 2,506 ล้านบาท ซงึเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ยังมีความเสียงในการจัดหาเงินกู้

จํานวนดงักลา่ว และกรณีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืม หรือกรณีทีผลประกอบการ

ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ด้อยกว่าทีคาดการณ์ไว้ หรือผิดข้อกําหนดในเงือนไขสญัญาเงินกู้ทีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ต้องดํารงอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อทนุ อาจสง่ผลให้เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ต้องจัดหาเงินทุนในรูปของ

เงินทุนจากผู้ ถือหุ้นเพิมเติม ซึง GRAMMY ในฐานะผู้ ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะต้องจัดหา

เงินทนุเพิมเติมด้วย (รายละเอียดตามทีปรากฏในข้อ 1.3.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี) หรือกรณีทีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์พิจารณาการเพิมทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ อาจส่งผลกระทบด้านสดัส่วนการ

ถือหุ้น (control dilution) ของ GRAMMY ได้  

 

4) ผลกระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล 

สญัญาสนิเชือทีเกียวข้องได้กําหนดเงือนไขการชําระคืนหนีทีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติก่อนการจ่ายเงินปันผล ซึงหากบริษัทฯ 

ได้ดําเนินการตามเงือนไขทีกําหนดแล้วบริษัทฯ จงึจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ 

 

1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการเข้าทํารายการดังกล่าว ระหว่างการทํารายการกับ

บคุคลเกียวโยงกนั (อนัได้แก่ กลุ่มนายถกลเกียรติ) และบุคคลภายนอกได้ เนืองจากข้อกําหนดให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกล

เกียรติเป็นผู้ คําประกนัภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทีมีต่อธนาคารทังจํานวน (ฝ่ายละร้อยละ 100.00 ของภาระหนีทังหมด) 

นนั เป็นเงือนไขทีกําหนดขนึโดยธนาคาร แม้ว่าในช่วงทีผ่านมา กลุ่มนายถกลเกียรติได้ดําเนินการเพือขอให้ธนาคารพิจารณา

ปรับลดสดัสว่นการคําประกนัของบริษัทฯ ต่อหนีทีมีอยู่เดิมของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ลงเหลือร้อยละ 51.00 และให้กลุ่มนายถกล

เกียรติเข้าร่วมคําประกนัในสดัสว่นร้อยละ 49.00 เพือให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของแต่ละฝ่ายในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ณ ปัจจบุนั รวมทงั ในการขอวงเงินกู้ เพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาท  บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติได้

มีการยืนข้อเสนอเรืองหลกัประกนัแก่ธนาคาร โดยเสนอให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติเข้าคําประกันวงเงินสินเชือเพิมเติม

ดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุ้นของตนในเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แล้วก็ตาม 
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1.3     การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีและความเป็นธรรมของเงอืนไขของรายการ 

 

1.3.1  การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดสทุธิใน

อนาคตทีได้รับจากการดําเนินธุรกิจ กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน ของกลุ่มเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึงเป็นบริษัทที GRAMMY และกลุ่มนายถกลเกียรติเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 

ตามลาํดบั รวมถงึเป็นผู้ คําประกันภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทังจํานวน ทังในส่วนวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิมจํานวน 4,400 

ล้านบาท (เงินกู้ ระยะยาวจํานวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินเพือออกหนังสือคําประกันจํานวน 1,900 ล้านบาท) และเงินกู้

เพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ทีบริษัทฯ จะขออนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครังนี  โดยทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจดัทําประมาณการทางการเงินของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นระยะเวลา 10 ปี คือตังแต่ปี 2559 - 2568 ซึงเป็น

ช่วงเวลาทีครอบคลมุระยะเวลาทีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จ่ายชําระคืนเงินกู้จากสถาบนัการเงินในครังนีเสร็จสนิ ทงันี ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการทีจดัทําโดยผู้บริหารของบริษัท ซึงทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินทีได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการ

สมัภาษณ์ผู้บริหารถึงนโยบายการดําเนินงาน และได้ปรับสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถึงภาวะตลาดและการแข่งขันใน

อตุสาหกรรม รวมถงึสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis)  

 

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล และมีรายได้จาก

การรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ การบริหารศิลปิน และการเช่าสตูดิโอผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยรายละเอียดสมมติฐานในการ

ประมาณการดงัน ี

 

1. รายได้ 

1.1. รายได้จากการโฆษณาในช่อง ONE ซึงเป็นกระแสเงินสดหลกัของกลุ่มบริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ค่าโฆษณา โดยนํานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้คูณกับอัตราค่าโฆษณา โดยมี

รายละเอียดดงัน ี

1.1.1. นาทีโฆษณา อ้างอิงจากเวลาโฆษณาเฉลียตามทีกฎหมายกําหนด คือ เฉลียชัวโมงละไม่เกิน 10 นาที และ

พิจารณาอตัราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ตามผงัรายการของช่อง ONE  ซึงอ้างอิงจาก

ประมาณการของฝ่ายบริหาร 

1.1.2. อตัราค่าโฆษณา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราค่าโฆษณาในปัจจุบันของช่อง ONE  โดยพิจารณา

ร่วมกับประมาณการอัตราค่าโฆษณาของฝ่ายบริหาร แผนงานการขายโฆษณาของช่อง ONE และอัตราค่า

โฆษณาของช่องฟรีทีวีเดิม (เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9 เป็นต้น) โดยอตัราค่าโฆษณาของช่อง ONE ทีปรับตัวสงูขึน

ในช่วงแรก (ปี 2558  - 2559) นัน เนืองมาจากการรับรู้และการเข้าถึงช่องทีวีดิจิตอลของกลุ่มผู้ชมทัวประเทศที

สูงขึน ภายหลังจากที กสทช. สนับสนุนคูปองส่วนลดสําหรับการซือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลแก่ 22 ล้าน

ครัวเรือน และการทยอยติดตังโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัวประเทศ  รวมทังการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ของผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอลต่างๆ ประกอบกับการทีบริษัทผู้แทนโฆษณามีการแบ่ง

งบโฆษณาผ่านสอืโทรทศัน์ระบบอนาลอ็ก ช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีมายงัช่องทีวีดิจิตอลเพิมมากขึน  ส่งผล

ให้อตัราค่าโฆษณาปี 2559 ของช่องทีวีดิจิตอลมีแนวโน้มทีจะปรับตัวสงูขึนอย่างมีนัยสําคัญจากฐานในปี 2558 
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ซงึเป็นปีทีเริมมีการขายโฆษณาเต็มอย่างเต็มรูปแบบและเต็มปีเป็นปีแรก (ภายหลงัจากทีช่องทีวีดิจิตอลได้เริม

ออกอากาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557)  

 

ด้วยกลยุทธ์ของผู้บริหารเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายหลงัจากการเข้าถือหุ้นโดยกลุ่มคุณถกลเกียรติ ส่งผลให้

ช่อง ONE ในปัจจุบันได้รับการจัดระดับความนิยมของผู้ชม (Rating) อยู่ในอันดับที 6 ในเดือนธันวาคม 2558 

จากอนัดบัที 12 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 (รวมช่องรายการในระบบอนาลอ็ก ได้แก่ช่อง 3 และช่อง 7) โดยในปี 

2559 ผู้บริหารได้เริมมีการปรับผังรายการในวันธรรมดา ตังแต่รายการข่าวช่วงเย็นจนถึงช่วงละคร เพือขยาย

ระยะเวลาทีเป็นทีนิยม (Prime time) ให้ยาวขึน รวมถึงปรับผังรายการวันเสาร์อาทิตย์ ให้มีการออกอากาศ

รายการใหม่เพิมขึนและลดเวลาของรายการโทรทัศน์ทีนํามาออกอากาศซํา (re-run) ลง อีกทังยังมีการเพิม

รายการวาไรตีทีเป็นทีนิยมของผู้ชม การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ขึนใหม่  ซึงการปรับผังรายการเหล่านีจะช่วย

เพิมความนิยมของผู้ชม (rating) และส่งผลให้อัตราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) และ

อตัราค่าโฆษณาเฉลยีของช่อง ONE สงูขนึได้  

 

จากนันในปี 2560 – 2562 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าอัตราค่าโฆษณาจะยังคงมีอัตราการเติบโต

อย่างต่อเนือง แต่คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตทีลดลงกว่าปี 2559 โดยอ้างอิงจากประมาณการอัตราค่าโฆษณา

ของผู้บริหาร ทีคาดว่าจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีจะสามารถขายได้ จากการปรับผงัรายการเพือขยายระยะเวลาช่วง prime 

time ทีจะช่วยเพิมความนิยมของผู้ชม (rating) ได้อย่างต่อเนือง และสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทีจะ

ก้าวเข้าสูย่คุทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ภายหลงัสนิสดุการออกอากาศช่องฟรีทีวีระบบอนาล็อก จากการทยอย

สนิสดุอายสุมัปทานของช่องฟรีทีวีระบบอนาล็อก ตังแต่ปี 2561 ซึงจะส่งผลให้เกิดการเปลียนผ่านวิธีการรับชม

โทรทศัน์มาเป็นระบบดิจิตอลอย่างเห็นได้ชดั และการจดัสรรงบโฆษณาผ่านสอืโทรทัศน์จะมาทีระบบดิจิตอลเป็น

สว่นใหญ่ สง่ผลให้ปี 2561 ช่อง ONE น่าจะมีอตัราค่าโฆษณาเฉลียทีสงูขึนได้อย่างต่อเนืองจากปี 2560 อย่างไร

ก็ดี อตัราการเติบโตในปี 2562 จะปรับตวัลดลงภายหลงัจากทอีตุสาหกรรมโทรทัศน์ก้าวเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลอย่าง

เต็มรูปแบบ 

 

ในปี 2563 เป็นต้นไป ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอตัราการเติบโตระยะยาวในอัตราคงทีทีร้อยละ 2.0 ซึง

สอดคล้องกบัประมาณการของผู้บริหาร เนืองจากพิจารณาว่าเป็นช่วงทีงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ประเภทช่อง

ทีวีดิจิตอลเริมเข้าสูภ่าวะคงที ภายหลงัจากทีมีการขยายตัวระดับสงูในช่วงแรกของการเปลียนผ่านอุตสาหกรรม

โทรทศัน์จากระบบอนาลอ็กเป็นระบบดิจิตอล ประกอบกับภาวะการแข่งขันของช่องทีวีดิจิตอลในอนาคตทีจะมี

ช่องทีวีดิจิตอลเพิมขึนมากกว่า 24 ช่องในปัจจุบัน ภายหลงัช่องทีวีดิจิตอลเพือประโยชน์สาธารณะอีก 10 ช่อง 

เริมต้นออกอากาศ (ยังไม่นับรวมการแข่งขันจากช่องทีวีดาวเทียม และการเติบโตของสือรูปแบบใหม่ (New 

Media) ซงึได้รับความสนใจใช้เป็นสอืโฆษณาเพิมขนึอย่างต่อเนือง) 

 

1.2 รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ (ดําเนินการผ่านบริษัท มีมิติ จํากัด ซึงเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ซือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 70.00 เมือเดือนมิถุนายน 2558 ทีผ่านมา) และรายได้จากการให้เช่าสตูดิโอ 

(ดําเนินการผ่านบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด ซึงเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ซือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00 เมือเดือน

พฤศจิกายน 2558 ทีผ่านมา) ซงึโดยสว่นใหญ่จะเป็นการบริการสาํหรับช่อง ONE เป็นหลกั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
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ประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้ในปี 2558 และงบประมาณ (Budget) ปี 2559  และมีการพิจารณาตัดรายการ

ระหว่างกนั จากนนัในปี 2560 ประมาณอตัราการเติบโตทีร้อยละ 5.0 ซงึอ้างอิงจากข้อมลูของฝ่ายบริหาร  

 

ตารางที 2 สมมติฐานในการประมาณการรายได้ 

 2558A 2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้ 

(Occupancy rate) 

49% 55% 59% 62% 65% 68% 

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเฉลีย N/A 57% 35% 40% 11% 2% 

รายได้จากโฆษณา 1,052.42 1,910.50 2,763.00 4,062.90 4,725.00 5,055.75 

รายได้อืน 68.59 37.42 39.29 41.25 43.32 45.48 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 1,121.00 1,947.92 2,802.29 4,104.15 4,768.32 5,101.23 
 

 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้ 

(Occupancy rate) 

70% 72% 72% 72% 75% 

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเฉลีย 2% 2% 2% 2% 2% 

รายได้จากโฆษณา 5,294.04 5,554.20 5,665.28 5,794.42 6,139.75 

รายได้อืน 47.76 50.14 52.65 55.28 58.05 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 5,341.79 5,604.34 5,717.94 5,849.71 6,197.80 

 

2. ต้นทุนขายและบริการ  

ต้นทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าผลิตรายการ ต้นทุนค่าใบอนุญาตตัดจําหน่าย 

เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าเช่าโครงข่าย ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี ค่าเสอืมราคา และอืนๆ  โดยทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณการต้นทนุหลกั ดงันี 
 

2.1  ต้นทุน ประกอบด้วย 

 ต้นทุนค่าผลิตรายการ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหาร ซึงพิจารณาแผนงานใน

การผลติรายการประเภทต่างๆ ของช่อง ONE ในปี 2559 – 2560 ประกอบ โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 15.1 และร้อย

ละ 9.7 ต่อปี ตามลาํดบั จากนนัในปี 2561 เป็นต้นไป ประมาณการให้มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.0 ซงึในช่วงปี 2559 – 

2560 ทีมีอตัราการเติบโตทีสงูนนั เนืองมาจากยงัเป็นช่วงปีแรกๆ ทีจําเป็นต้องผลติรายการโทรทศัน์เพือออกอากาศใน

ช่อง ONE ทงันี ผู้บริหารของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีแผนในการควบคมุต้นทนุค่าผลติรายการให้ลดลง โดยปรับ

สดัส่วนของรายการทีออกอากาศในแต่ละวัน โดยการลดระยะเวลารายการบางประเภททีมีต้นทุนทีสงูลง และเพิม

รายการประเภททีมีต้นทนุทีตํากว่า อย่างไรก็ดี การปรับสดัสว่นของรายการนี ผู้บริหารของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ได้คดัเลอืกรายการทีจะไม่ทําให้เรตติงของช่องวนั รวมถงึอตัราค่าโฆษณาลดลง เพือให้กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มี

ความต้องการใช้เงินในการผลติและ/หรือจดัหารายการโทรทศัน์ทีลดลงและมีผลการดําเนินงานทีดีขนึ 

 ต้นทุนค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถ ีโดยมาตรฐานการบญัชีกําหนดให้ต้นทุนค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีวัด

มลูค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของเงินทีจะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีต้องจ่ายชําระกับมูลค่า

เทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต้นทุนการได้รับ

อนญุาตให้ใช้คลนืความถีตดัจําหน่ายเป็นเวลา 15 ปี เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตทีได้รับ ซึงส่งผลให้ต้นทุนทีปรากฏใน

งบกําไรขาดทนุ จะไม่เท่ากบัสว่นของกระแสเงินสดทีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จะต้องจ่ายชําระในแต่ละปี 
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 เงนิเดือนและสวัสดิการพนักงาน ในปี 2559 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายจากประมาณการของ

ฝ่ายบริหาร ซงึฝ่ายบริหารของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้มีการประมาณการอัตราการเติบโต โดยพิจารณาถึงจํานวน

บคุลากรทีจะมีการปรับเพิมขนึ อตัราการขนึเงินเดือนเฉลยี และแผนงานของช่อง ONE จากนันตังแต่ปี 2560 เป็นต้น

ไป มีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.0 ต่อปี ตามนโยบายการขนึเงินเดือนเฉลยีจากฝ่ายบริหาร  

 ค่าเช่าโครงข่าย อ้างอิงจากต้นทุนทีเกิดขึนจริงทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีได้มีการทําสญัญากับผู้ ให้บริการโครงข่าย และ

ประมาณอตัราการเติบโตร้อยละ 3.0 ทกุ 3 ปี ตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราร้อยละ 4.00 จากรายได้ค่าโฆษณาของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยแบ่งเป็นร้อยละ 

2.00 สําหรับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และอีกร้อยละ 2.00 สําหรับเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ  

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชันในการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าเช่า 

และค่าใช้จ่ายสํานักงาน โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2559 โดย

อ้างอิงจากงบประมาณ (Budget) ซงึจดัทําโดยผู้บริหาร จากนนัในปี 2560 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายประมาณอัตราการเติบโตทีร้อย

ละ 3.0 ต่อปี  โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด และค่าคอมมิชชนั ในปี 2560 – 2561 ประมาณการทีอัตราร้อยละ 14.53 

และร้อยละ 13.80 ของรายได้ค่าโฆษณาในแต่ละปี และตังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ประมาณการทีอัตราร้อยละ 13.50 ของ

รายได้ค่าโฆษณา สําหรับค่าบริหารส่วนกลางประมาณการโดยอ้างอิงกับแนวปฎิบัติของกลุ่ม  GRAMMY คือ ส่วน

ค่าใช้จ่ายคงทีมีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.0 ต่อปี และมีสว่นผนัแปรตามรายได้ค่าโฆษณาในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี 

 

ตารางที 3 สมมติฐานในการประมาณการต้นทุน ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

(ล้านบาท) 2558A 2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 

ต้นทนุค่าผลิตรายการ ค่าเช่าโครงข่ายและการ

ออกอากาศ 

985.51 1,067.80 1,179.54 1,261.68 1,338.35 1,384.81 

ต้นทนุค่าใบอนญุาต และค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาต 

337.62 354.39 360.68 389.13 394.44 398.96 

เงินเดือน และค่าตอบแทนพนกังาน 325.55 457.43 480.31 504.32 529.54 556.01 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 148.12 279.72 402.12 561.25 638.47 683.13 

ค่าใช้จ่ายสํานกังานและค่าใช้จ่ายอืนๆ 317.34 288.95 310.00 345.83 369.31 386.59 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย  2,114.14 2,448.29 2,732.64 3,062.22 3,270.11 3,409.51 
 

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ต้นทนุค่าผลิตรายการ ค่าเช่าโครงข่ายและการ

ออกอากาศ 

1,428.64 1,461.52 1,493.50 1,533.33 1,566.77 

ต้นทนุค่าใบอนญุาต และค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาต 

408.49 418.89 423.34 428.50 442.32 

เงินเดือน และค่าตอบแทนพนกังาน 583.81 613.00 643.66 675.84 709.63 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 715.32 750.46 765.48 782.93 829.57 

ค่าใช้จ่ายสํานกังานและค่าใช้จ่ายอืนๆ 402.46 419.22 433.49 448.61 468.58 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,538.72 3,663.10 3,759.45 3,869.21 4,016.87 

หมายเหต ุไมร่วมค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่ายทีไมเ่กียวข้องกับลิขสิทธิรายการ 
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4. แหล่งเงนิทุนสําหรับโครงการ และต้นทุนทางการเงนิ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนชําระแล้วจํานวน 1,905.00 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ ยืมจากสถาบัน

การเงินในส่วนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และแอ็กซ์ สตูดิโอ รวมจํานวน 2,894.90 ล้านบาท ทีอัตราดอกเบียเงินกู้ ยืมขันตํา 

(Minimum Loan Rate: MLR) ลบอัตราร้อยละตามทีระบุในสญัญากู้ ยืม โดยตามประมาณการทางการเงินของทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะต้องมีการกู้ ยืมเงินเพิมเติมอีกในปี 2559 – 2560 จํานวนสทุธิประมาณ 

1,637 ล้านบาท และ 869 ล้านบาทในแต่ละปีตามลาํดบั รวม 2 ปี เป็นจํานวนประมาณ 2,506 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย

อ้างอิงจากอตัราดอกเบียเงินกู้ ยืมขนัตํา ซงึในปี 2559 กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีวงเงินเดิมคงเหลือทียังไม่ได้เบิกใช้จํานวน

ประมาณ 287 ล้านบาท และในเบืองต้นคณะกรรมการเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อย

สทิธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เสนอขายผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย โดยมีจํานวนรวมของหุ้นกู้ทียัง

ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนงึ กําหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี ซึงปัจจุบัน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ได้

ดําเนินการติดต่อสถาบันการเงินแห่งหนึงเป็นผู้ เสนอขายหุ้นกู้ส่วนแรก จํานวน 500 ล้านบาท ซึงจะเป็นส่วนหนึงของแหล่ง

เงินกู้ของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในอนาคตได้ นอกจากนี กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีได้รับข้อเสนอ

จากสถาบนัการเงินเป็นจํานวนเงิน 1,100 ล้านบาท ซงึมีเงือนไขให้ GRAMMY และกลุม่นายถกลเกียรติต้องคําประกันหนีส่วน

นีร้อยละ 100 ทงัสองฝ่าย และอยู่ระหว่างการขออนมุัติจากผู้ ถือหุ้นในครังนี ทังนี หาก GRAMMY ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นใน

การเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัในครังน ีและจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี สามารถเบิกวงเงินกู้ เพิมเติมดังกล่าวได้ (จากสถานะการเงินใน

ปัจจบุนัสามารถเบิกใช้สนิเชือในสว่นของ 600 ล้านบาท เพือใช้ในการผลิตละครได้เนืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไข

การเบิกใช้สนิเชือสว่นนี) กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะมีเงินเพียงพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจในปีนี  

 

ในขณะทีแหลง่เงินทนุสาํหรับปี 2560 กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะมีแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ ยืมประมาณ 1,250 ล้านบาท 

โดยมาจาก (1) หุ้นกู้ทีจะเสนอขายผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง อายุไม่เกิน 2 ปี จํานวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาททียังไม่ครบกําหนด

อาย ุและ (2) เงินกู้ ในส่วนทีเป็นวงเงินสินเชือหมุนเวียน (Revolving) ซึงผู้บริหารของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เห็นว่าจะ

สามารถต่ออายสุนิเชือได้ตามลกัษณะของหนีสนิประเภทนี จํานวน 250 ล้านบาท (วงเงินสินเชือหมุนเวียนทีมีอยู่เดิม) ดังนัน 

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ต้องหาแหลง่เงินทนุเพิมเติมตามประมาณการของทีปรึกษาทางการเงินอิสระอีกจํานวนประมาณ 

499 ล้านบาท ซงึผู้บริหารของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เห็นว่าจะสามารถกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน หรือออกหุ้นกู้ เฉพาะเจาะจง

ได้เนืองจากยงัไม่เกินกว่าข้อกําหนดเรืองอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนทีกําหนดในสญัญาเงินกู้ ปัจจุบันของบริษัท 

โดยเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ระหว่างจดัหาแหลง่เงินทุนเพิมเติม ซึงจะพิจารณาแหล่งเงินทุนทังจากการกู้ ยืมตามทีกล่าวใน

ข้างต้น และ/หรือการเพิมทุนจากการหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ ถือหุ้นเดิม ซึงขึนกับสถานะการเงิน ผลประกอบการ และ

สภาวะตลาดในขณะนนัๆ ประกอบการพิจารณา ทงันี กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ยังมีความเสียงจากการจัดหาแหล่งเงินทุน

ในปี 2560 อนงึ จากประมาณการของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะเริมมีกําไรก่อนดอกเบีย ภาษี 

ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่ายในปี 2560 และจะมีเริมจ่ายคืนเงินกู้จากกระเงินสดจากการดําเนินงานโดยไม่ต้องกู้ ยืม

เพิมเติมได้ตงัแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ทงันี สรุปจํานวนเงินกู้ทีต้องกู้ ยืมเพิมเติม และการจ่ายชําระคืนปรากฏตามตารางด้านลา่ง 

 

โดยสาเหตทุีกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ยงัต้องการแหลง่เงินทุนตามทีกล่าวในข้างต้นนัน เกิดจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ยังอยู่ใน

ช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิตอล ทีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานยังไม่เพียงพอสําหรับจ่ายชําระค่าใบอนุญาต

ทีวีดิจิตอลทีจะมีการทยอยจ่ายชําระในแต่ละปี การลงทุนในสินทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซึง

หลงัจากปี 2561 เป็นต้นไป กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะมีกระแสเงินสดทีเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และเงินลงทนุต่างๆ ได้ 
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ตารางที 4 ประมาณการเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 
(ล้านบาท) 2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ต้นงวด 2,694.90* 4,332.12 5,201.36 5,041.52 4,262.92 2,968.78 1,542.09 312.50 

กู้ เพิมเติม 1,667.22** 1,749.24 82.17 -  -  -  -  -  

ชําระคืน 30.00 880.00 242.00 778.61 1,294.14 1,426.68 1,229.59 312.50 

กู้เพิม (ชําระคืน) สทุธิ 1,637.22 869.24 (159.83) (778.61) (1,294.14) (1,426.68) (1,229.59) (312.50) 

ปลายงวด 4,332.12 5,201.36 5,041.52 4,262.92 2,968.78 1,542.09 312.50 -  

หมายเหต ุ * ก่อนหกัค่าธรรมเนียมเงินกู้ รอตดับญัชี 
** รวมวงเงินกู้  1,100 ล้านบาท ทีจะขออนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นในครังนี 

 

โดยตามสญัญาเงินกู้ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ระบใุห้กลุม่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ต้องมี DSCR ตังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ไม่น้อย

กว่าอตัราทีระบใุนสญัญา (DSCR หมายถงึ อตัราสว่นระหว่างกําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสือมราคา และค่าตัด

จําหน่าย (EBITDA) หารด้วยภาระหนตีามทีระบใุนสญัญา) และมีอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุน (Interest-bearing 

Debt to Equity) ตงัแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ไม่เกินกว่าอตัราทีระบุไว้ในสญัญา โดยจากประมาณการของทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในปี 2559-2560 กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะมีความเสยีงที DSCR จะไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้  และ

ในปี 2562 จะมีความเสยีงทีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อทนุ จะไม่เป็นไปตามข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้ เช่นกัน ซึงใน

ปี 2559 – 2560 กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์อาจต้องเจรจาขอยกเว้นเงือนไข DSCR ต่อธนาคาร และในปี 2562 อาจต้องเจรจา

ขอยกเว้นเงือนไขอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุน และ/หรืออาจต้องมีการเพิมทุนเพือให้สามารถดํารงอัตราส่วน

ดงักลา่วไว้ได้ตามสญัญาเงินกู้  ทงันี ในปี 2558 กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 521.84 ล้านบาท ซงึกลุม่

บริษัทมีความเสยีงทีจะมีผลขาดทนุเกินทนุ (สว่นของผู้ ถือหุ้นน้อยกว่าศนูย์) หากผลประกอบการปี 2559-2560 กลุม่บริษัทยงัคง

มีผลการดําเนินงานขาดทนุในลกัษณะเดียวกบัปี 2558 ทีผ่านมา 

 

5. เงนิลงทุน 

ตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์นัน คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอ อุปกรณ์การผลิต 

และอปุกรณ์สาํนกังานต่างๆ ในแต่ละปีดงัน ี

 

ตารางที 5 เงนิลงทุนในสินทรัพย์ 

(ล้านบาท) 2558A 2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

เงินลงทนุ 842.10* 46.11 29.94 19.34 22.94 28.28 19.34 21.00 19.94 31.28 19.34 

หมายเหต ุ* เป็นการเพิมขึนจากการซือบริษัทย่อยจํานวน 712.33 ล้านบาท 

 

ซงึในปี 2559 กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์คาดว่าจะมีการลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอ และซืออุปกรณ์เพิมเติมสําหรับการ

ดําเนินงานประมาณ 46.11 ล้านบาท จากนนัในปี 2560 เป็นต้นไป จะเป็นการลงทนุสาํหรับซืออปุกรณ์เพือมาทดแทนอุปกรณ์

เดิมทีเสอืมสภาพลง โดยไม่มีการลงทนุในสตดิูโอใหม่ หรืออปุกรณ์ทีเป็นการลงทนุหลกัเพิมเติม 

 

สําหรับการจ่ายชําระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี นัน เป็นไปตามทีประกาศของกสทช.ทีกําหนด โดยมี

รายละเอียดการจ่ายชําระในแต่ละปีดงัน ี
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ตารางที 6 การจ่ายชําระค่าใบอนุญาต 
 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ส่วนราคาขนัตํา 755 453 151 151 - - 

ส่วนทีเกินราคาขนัตํา 181 181 362 362 362 362 

รวมจ่ายชาํระทงัสิน 936 634 513 513 362 362 

 

ซงึจากสมมติฐานทางการเงินต่างๆ  ข้างต้น กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ  ดงัน ี
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ตารางที 7 สรุปประมาณการกระแสเงนิสด 

(ล้านบาท) 2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

เงินสดรับจากรายได้   1,779.97    2,521.81    3,676.57    4,550.41    4,992.25    5,263.20    5,518.55    5,681.14    5,806.96    6,083.96  

ต้นทนุและค่าใช้จ่ายรวม (3,004.34) (2,848.10) (3,135.40) (3,343.91) (3,624.33) (3,814.06) (3,899.65) (3,977.55) (4,083.97) (4,253.73) 

รวมกระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน (1)  (1,224.36) (326.30) 541.17    1,206.50    1,367.92    1,449.14    1,618.90    1,703.58    1,722.99    1,830.23  

จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนญุาต    (513.00)    (513.00)    (362.00)    (362.00)                -                  -                  -                  -                  -                  -   

เงินลงทนุในสินทรัพย์      (46.11)      (29.94)      (19.34)      (22.94)      (28.28)      (19.34)      (21.00)      (19.94)      (31.28)      (19.34) 

รวมกระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไปใน) การลงทุน (2) (559.11) (542.94) (381.34) (384.94) (28.28) (19.34) (21.00) (19.94) (31.28) (19.34) 

เงินรับจากการกู้ ยืมสถาบนัการเงิน   1,667.22    1,749.24          82.17                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

จ่ายคืนเงินกู้       (30.00) (880.00)    (242.00)    (778.61) (1,294.14) (1,426.68) (1,229.59)    (312.50)                -                  -   

รวมกระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไปใน) การจัดหาเงนิ (3)   1,637.22  869.24  (159.83) (778.61)  (1,294.14)  (1,426.68)  (1,229.59) (312.50)       -    -   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) 
สุทธิ (1) + (2) + (3) 

    

(146.25) 

               

-   

               

-   

        

42.96  

        

45.50  

          

3.12  

      

368.30    1,371.14    1,691.71    1,810.89  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี       196.25          50.00          50.00          50.00          92.96        138.46        141.58        509.88    1,881.02    3,572.73  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี      50.00       50.00       50.00       92.96     138.46     141.58      509.88    1,881.02    3,572.73    5,383.62  
 

จากการพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทนุ และกระแสเงินสดจากการจดัหาเงินทีกลุม่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ต้องการในแต่ละปี จะเห็นได้ว่า หากกลุ่มเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์สามารถบริหารจดัการและมีผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย รวมถงึสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนสําหรับช่องทีวีดิจิตอลในปี 2559-2561 ได้ตามทีกําหนด กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

จะสามารถดําเนินธุรกิจต่อเนืองไปได้ และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีจะสามารถจ่ายคืนเงินกู้ ได้ทังหมด ทังจากวงเงินกู้ทีมีอยู่เดิมจํานวน 2,500 ล้านบาท การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 

และการเช่าใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลซงึเป็นหนีตามสญัญาคําประกนัสว่นคงเหลอื 1,900 ล้านบาท และวงเงินกู้ เพิมเติม จํานวน 1,100 ล้านบาท ซึงเป็นวงเงินกู้ที GRAMMY และกลุ่มนายถกล

เกียรติเป็นผู้ คําประกนัร้อยละ 100 ทงัสองฝ่าย และวงเงินทีจะต้องกู้ ยืมเพิมเติมในปี 2560 อีกจํานวน 869 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ไม่สามารถบริหารจัดการให้มีผลการ

ดําเนินงานได้ตามทีระบไุว้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตใุด ทงัจากการบริหารจดัการของกลุม่ผู้บริหารเอง หรือจากปัจจัยและสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม GRAMMY จะมีความเสียงทีจะต้องรับภาระคืน

เงินกู้ ยืมจากการคําประกนัภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวนได้ โดย GRAMMY จะต้องดําเนินการเรียกร้องให้กลุม่นายถกลเกียรติร่วมชําระหนีในสดัส่วนร้อยละ 49.00 ตามสดัส่วนการถือหุ้น

ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ต่อไป  
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ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้จัดทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) โดยการปรับอัตราค่าโฆษณาในปี 2559  เพิมขึนและลดลงร้อยละ 3 ของอัตราการเติบโตค่าโฆษณาในปี 

2559 ซงึเป็นปีฐานของการประมาณการ โดยอตัราดงักลา่วเป็นการพิจารณาจากความเป็นไปได้ของอตัราค่าโฆษณาต่อนาทีทีจะปรับลดลงตามความนิยมของช่อง ONE ทีผู้บริหารคาดว่าจะเกิดขึน

ประกอบ ซงึเมือพิจารณาแล้วความสามารถในการชําระหนีของกลุม่ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีดงันี 

 

  ภาระหนี (ล้านบาท) ปีทีชําระเงนิกู้
เสร็จสิน 

การดํารงอัตราส่วน 
DSCR 

การดํารงอัตราส่วนหนีสินทีมี
ภาระดอกเบียต่อทุน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กรณีอัตราการเติบโตค่าโฆษณาปรับตัว

สงูขนึร้อยละ 3 ในปี 2559 จากกรณีฐาน 

เป็นร้อยละ 59 

กู้ เพิม 

(ชําระคืน) 

กู้เพิม (ชําระคืน) สทุธิ 

1,653 

(30) 

1,623 

1,724 

(880) 

844 

46 

(242) 

(196) 

2566 เกินข้อกําหนดตามสัญญา

เงินกู้ในปี 2559-2560 

ไม่เกินข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้  

กรณีฐาน อัตราการเติบโตค่าโฆษณาใน

ปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 57 

กู้ เพิม 

(ชําระคืน) 

กู้เพิม (ชําระคืน) สทุธิ 

1,667 

(30) 

1,637 

1,749 

(880) 

869 

82 

(242) 

(160) 

2566 เกินข้อกําหนดตามสัญญา

เงินกู้ในปี 2559-2560 

เกินข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้ ใน

ปี 2562  

กรณีอัตราการเติบโตค่าโฆษณาปรับตัว

ลดลงร้อยละ 3 ในปี 2559 จากกรณีฐาน 

เป็นร้อยละ 55 

กู้ เพิม 

(ชําระคืน) 

กู้เพิม (ชําระคืน) สทุธิ 

1,682 

(30) 

1,652 

1,774 

(880) 

894 

118 

(242) 

(124) 

2566 เกินข้อกําหนดตามสัญญา

เงินกู้ในปี 2559-2560 

เกินข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้ ใน

ปี 2562  

 

จะเห็นได้ว่าในกรณีทีอตัราการเติบโตของค่าโฆษณามีการปรับตวัสงูขนึในปี 2559 จากกรณีฐานทีร้อยละ 57 เป็นร้อยละ 59 กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะมีความต้องการใช้เงินในปี 2559-2561 

ลดลงจากกรณีฐาน โดยในปี 2559 - 2561 ต้องการใช้เงินลดลง 14 ล้านบาท 25 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ตามลําดับ และแม้จะมีอัตรา DSCR ทีสงูเกินกําหนดในสญัญาเงินกู้ เช่นเดียวกับกรณี

ฐาน แต่จะไม่เกินข้อกําหนดในสว่นของอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อทนุ  ในทางกลบักนั กรณีทีอัตราการเติบโตของค่าโฆษณามีการปรับตัวลดลงในปี 2559 จากกรณีฐานทีร้อยละ 57 เป็น

ร้อยละ 55 กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะมีความต้องการใช้เงินในปี 2559-2561 ทีสงูขึนเล็กน้อยจากกรณีฐาน โดยในปี 2559 - 2561 ต้องการใช้เงินเพิมขึน 15 ล้านบาท 25 ล้านบาท และ 36 

ล้านบาท ตามลาํดบั ซงึสง่ผลให้กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ผิดข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้ทังในส่วนของ DSCR ในปี 2559-2560 และอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนในปี 2562 ซึงกลุ่ม

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะต้องเจรจากบัสถาบนัการเงินในการผ่อนผนัเงือนไข และ/หรือพิจารณาการเพิมทนุ เพือให้ช่อง ONE สามารถดําเนินธุรกิจต่อเนืองไปได้  
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1.3.2 ความเป็นธรรมของเงอืนไขในการเข้าทํารายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้าเป็นผู้ คําประกันเงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 

ล้านบาท และวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินกู้ ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงิน

สาํหรับออกหนงัสอืคําประกนั 1,900 ล้านบาท) ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวนของบริษัทฯ ในครังนี จากสญัญาให้สินเชือและ

หนงัสอืคําประกนัหนีเงินกู้ระหว่างธนาคาร กบัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีและผู้ คําประกันรายอืน  ร่วมกับสญัญาอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ 

สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  และสญัญาคําประกนั (ซงึทําขนึระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ)  

รายละเอียดตามทีปรากฎในสว่นที 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี   

 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ข้อกําหนดของสญัญาให้สินเชือสําหรับเงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และ

วงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (ประกอบด้วย เงินกู้ ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และ

วงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกัน 1,900 ล้านบาท) ทีกําหนดให้บริษัทฯ ต้องคําประกันภาระหนีดังกล่าวทังจํานวน ซึงเกิน

กว่าสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์และการทีบริษัทฯ อาจต้องให้หลักประกันของ

บริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ทีถืออยู่ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทงันี ขึนอยู่กับเงือนไขและข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับสถาบัน

การเงินทีเกียวข้องนนั เป็นเงือนไขทีอาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังทีกล่าวไว้ในข้อด้อยและความเสียงของการเข้าทํารายการ 

(ปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบัน)ี   

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตทุีธนาคารได้กําหนดให้กลุม่นายถกลเกียรติซึงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกฝ่ายของเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ถือ

หุ้นร้อยละ 49.00) เป็นผู้ คําประกันภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทังจํานวนด้วยเช่นกัน ประกอบกับกลุ่มนายถกลเกียรติได้

ยืนยนัทีจะเร่งดําเนินการเพือขอให้ธนาคารพิจารณาปรับเปลยีนสดัสว่นการคําประกนัหนทีีบริษัทฯ ได้คําประกันให้แก่จีเอ็มเอ็ม 

วัน ทีวี ให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ ปัจจุบัน โดยมี

กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2560 อีกทัง กลุ่มนายถกลเกียรติได้เข้าทําสญัญาคําประกันภาระคําประกันที

บริษัทฯ ได้คําประกนัภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีทีมีต่อธนาคาร เป็นจํานวนร้อยละ 49.00 ของภาระหนีตามจํานวนเงินต้น

และดอกเบียคงค้าง ณ วนัทีทําสญัญาคําประกนั (วนัที 19 กมุภาพันธ์ 2559) โดยกลุ่มนายถกลเกียรติตกลงทีจะชําระหนีตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของตนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แก่บริษัทฯ ทันทีทีบริษัทฯ ถูกธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเห็นว่า ด้วยเงือนไขของธนาคารทีมีต่อกลุ่มนายถกลเกียรติ  เงือนไขของสญัญาระหว่างผู้

ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และสญัญาคําประกนัทีกลา่วมาข้างต้น  จะเป็นแนวทางทีจะช่วยลดความเสียงมิให้บริษัทฯ 

ต้องเป็นผู้ รับภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวนเพียงฝ่ายเดียว (กรณีเกิดการผิดสญัญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนเป็นเหตุให้

ธนาคารเรียกร้องให้ผู้ คําประกนัชําระหนีแทน) ดงันนั ด้วยข้อจํากดัจากการอนมุติัสนิเชือของธนาคารผู้ ให้กู้  เงือนไขการเข้าทํา

รายการดังกล่าวจงึมีความเหมาะสม 
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ส่วนที 2  สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถงึความเป็นธรรมของการให้ความ

ช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทฯ แก่กลุม่นายถกลเกียรติ (ซงึเป็นผู้ ถือใหญ่ร้อยละ 49.00 ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และเป็น

บุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ) ด้วยการเป็นผู้ คําประกันเงินกู้ ยืมเพิมเติมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาท และ

วงเงินสนิเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสําหรับออกหนังสือ

คําประกนั 1,900 ล้านบาท) ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวน (ตามเงือนไขของสถาบันการเงินผู้ ให้กู้ ) ซึงเกินกว่าสดัส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ 51.00  ของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าว

มีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. การเข้าคําประกนัเงินกู้ ยืมเพิมเติมของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 1,100 ล้านบาท ทังจํานวนของบริษัทฯ จะช่วยให้จีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี สามารถเข้าทําสัญญากู้ ยืมวงเงิน 1,100 ล้านบาทกับธนาคาร เพือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิตอล ONE ให้เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ โดยในช่วงแรกของการดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล จีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพมาออกอากาศ 

เพือให้ช่องทีวีดิจิตอล ONE เป็นทีรู้จกัของกลุม่ผู้ชมเป้าหมาย มีฐานผู้ชมประจํารายการและได้รับการจัดระดับความนิยม

ของผู้ชม (Rating) ทีดี รวมทงัต้องการเงินทุนสําหรับชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล เช่น ค่า

ประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายปี  ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล เป็นต้น เพือให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ยงัคงได้รับสิทธิในการเป็นผู้ ถือใบอนุญาตทีวีดิจิตอล และสามารถดําเนินธุรกิจ

ช่องทีวีดิจิตอล ONE ไปได้อย่างต่อเนืองตลอดอายใุบอนญุาตทีวีดิจิตอล 15 ปี 

2. มีเงินทนุสาํหรับใช้ดําเนินงานช่องทีวีดิจิตอล ONE ตามแผนงานทีวางไว้ ซงึจะช่วยให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีผลประกอบการ

เติบโตขนึเป็นลาํดบัและมีโอกาสสร้างผลกําไรได้ในอนาคตนัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของ

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี) รับรู้สว่นแบ่งกําไรจากผลการดําเนินงานของ

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในงบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต 

3. ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสามารถในการชําระคืนหนีแก่ธนาคารของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ใน

อนาคตจากการพิจารณากระแสเงินสดรับและจ่ายในแต่ละปี ทงัจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน 

เห็นว่าในกรณีทีผลการดําเนินงานของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นไปตามแผนทีวางไว้ กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

มีความสามารถชําระคืนเงินกู้  ทังจากจํานวน 2,500 ล้านบาท ทีเป็นวงเงินกู้ ระยะยาวเดิม การจ่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี และการเช่าใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลซึงเป็นหนีตามสัญญาคําประกันส่วนคงเหลือ 

1,900 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ได้ตามระยะเวลาและเงือนไขทีกําหนดในสญัญาเงินกู้  

(รายละเอียดปรากฏในสว่นที 1.2.2 ของรายงานฉบบัน)ี 

4. เงือนไขการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เนืองจากบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติต้องปฏิบติัตามเงือนไขของสถาบัน

การเงินผู้ ให้กู้  โดยการเป็นผู้ คําประกันเงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และวงเงินสินเชือทีมีอยู่เดิม จํานวน 

4,400 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินกู้ ระยะยาว 2,500 ล้านบาท และวงเงินสําหรับออกหนังสือคําประกัน 1,900 ล้าน

บาท) ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทงัจํานวนทงัสองฝ่ายเช่นเดียวกนั ตามข้อกําหนดการให้สินเชือของธนาคาร อีกทัง กลุ่มนาย

ถกลเกียรติตกลงทีจะชําระหนีตามสดัส่วนการถือหุ้นของตนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แก่บริษัทฯ ทันทีทีบริษัทฯ ถูก

ธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามข้อตกลงในสญัญาคําประกนั  ซงึจะช่วยลดความเสียงมิให้บริษัทฯ 
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ต้องเป็นผู้ รับภาระหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทังจํานวนเพียงฝ่ายเดียว (กรณีเกิดการผิดสญัญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนเป็น

เหตใุห้ธนาคารเรียกร้องให้ผู้ คําประกนัชําระหนีแทน) 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสียง ทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติ

อนมุติัการเข้าทํารายการ ได้แก่  

o บริษัทฯ มีภาระคําประกนัหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพิมขนึรวมเป็นทังสิน จํานวน 5,500 ล้านบาท บาท (ประกอบด้วย 

เงินกู้ ยืมเพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และเงินกู้ทีมีอยู่เดิม จํานวน 4,400 ล้านบาท ซึงเป็นเงินกู้ ระยะยาว 2,500 

ล้านบาท และวงเงินสาํหรับออกหนงัสอืคําประกัน 1,900 ล้านบาท) ซึงเป็นการคําประกันทีเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้น

ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย  

o  กรณีมีเหตกุารผิดสญัญาแก่ธนาคาร หรือกรณีทผีลการดําเนนิงานของช่องทีวีดิจิตอล ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จน

เป็นเหตใุห้จีเอ็มเอ็ม วัน  ทีวี ไม่สามารถชําระหนีแก่ธนาคารได้ บริษัทฯ อาจมีความเสียงทีจะถูกธนาคารเรียกร้องให้

ชําระหนีบางสว่นหรือทงัหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงจะส่งผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง อย่างไรก็ดี 

ด้วยข้อกําหนดในสญัญาคําประกนัของกลุม่นายถกลเกียรติซงึตกลงจะชําระหนีตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00ใน

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์แก่บริษัทฯ ทันทีทีบริษัทฯ ถูกธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี อาจช่วยลด

ผลกระทบจากการเข้าทํารายการในครังนีของบริษัทฯ ได้ในระดบัหนงึ  

o ความเสยีงทีบริษัทฯ อาจต้องจดัหาเงินทนุเพิมเติม จากการเพิมทนุในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในอนาคต ทีบริษัทฯ ถือ

อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ในกรณีทีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงิน

สถาบนัการเงินเพิมเติมได้ และ/หรือกรณีทีผลประกอบการของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ด้อยกว่าทีคาดการณ์ไว้ ดังนัน 

เพือให้กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจดิจิตอลทีวี และสามารถยังคงมี

อตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อทนุเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้ของธนาคารแล้วนัน เดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์อาจจะต้องจดัหาเงินทนุจากผู้ ถือหุ้นเพิมเติม 

  

ทงันี รายละเอียดข้อด้อยและความเสยีงในการเข้าทํารายการแสดงไว้ในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบัน ี

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าทํารายการครังนตีามข้อดี ข้อด้อย และความเสยีงทีกลา่วในข้างต้น 

 

ผลทีจะเกิดขนึต่อบริษัทฯ กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัและไม่อนมุัติการเข้าทํารายการ 

o กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุติัการเข้าทํารายการครังนี  จะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระคําประกันหนีของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เพิมขนึ 1,100 ล้านบาท ซงึเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินเกินสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 51 ของบริษัทฯ ใน

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และเป็นการสนับสนุนให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีแหล่งเงินทุนทีจะสามารถดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล

ต่อเนืองไปได้ตามแผนงาน ซึงทําให้บริษัทฯ มีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในอนาคต กรณีทีผล

ประกอบการของช่อง ONE เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ 

o กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนมุติัการเข้าทํารายการ  จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีภาระคําประกันหนีของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เพิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท สาํหรับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี กรณีทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติการเข้าทํา

รายการดังกล่าว อาจส่งผลให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ไม่สามารถเข้าทําสญัญากู้ ยืมวงเงิน 1,100 ล้านบาทกับธนาคารได้ 

เนืองจากไม่เป็นไปตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีจะต้องหาเงินทนุดังกล่าวจากแหล่งเงินทุนอืน โดย
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ปัจจบุนัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้เพียงบางสว่น (ได้แก่ วงเงินเดิมคงเหลอืทียงัไม่ได้เบิกใช้ ประมาณ 

287 ล้านบาท และหุ้นกู้ทีคณะกรรมการบริษัทเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ พิจารณาอนุมัติไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้ดําเนินการติดต่อสถาบันการเงินแห่งหนึงเป็นผู้ เสนอขายหุ้นกู้ส่วนแรก จํานวน 500 ล้านบาท) ซึง

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมอีกประมาณ 380 ล้านบาท ส่งผลให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี อาจ

จําเป็นต้องหาแหลง่เงินกู้ เพิมเติม และ/หรือพิจารณาการเพิมทนุ และ/หรือการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ ซงึบริษัทฯ ในฐานะผู้

ถือหุ้นร้อยละ 51 ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซงึถือหุ้นร้อยละ 100 ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี) จะต้องจัดหาเงินทุนเพือรองรับ

การเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีดงักล่าวเพิมเติมด้วย ทังนี ในกรณีทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนให้

เพียงพอกบัแผนงานทีวางไว้ไม่ว่าจากสาเหตใุด อาจสง่ผลให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ต้องปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพือให้

สอดคล้องกบัสภาพคลอ่งทางการเงินทีลดลง รวมถงึการผลติและจัดหารายการโทรทัศน์คุณภาพเพือออกอากาศ ซึงอาจ

สง่ผลต่อเนืองให้ระดบัความนิยม (Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณาของช่องทีวีดิจิตอล ONE ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีวางไว้  ซงึผลการดําเนินงานทีลดลงของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายชําระ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดิจิตอล และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสญัญาทางธุรกิจทีมีอยู่ในปัจจุบันของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

ได้ รวมไปถงึความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ทีมีอยู่ในปัจจุบันจํานวน 4,400 ล้านบาทของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ด้วย ซึง

กรณีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีไม่สามารถชําระคืนเงินกู้แก่ธนาคารได้ตามระยะเวลาทีกําหนด อาจส่งผลให้บริษัทฯ ในฐานะหนึง

ในผู้ คําประกนัหนีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี  มีความเสยีงทีจะถกูธนาคารเรียกร้องให้เป็นผู้ ชําระหนีบางส่วนหรือทังหมดของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึจะสง่ผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง 
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การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสาํหรับการทํารายการในครังน ีอยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือหุ้น

ควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมลูต่างๆ ดงัทีได้กลา่วมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียง

ธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 

 

ทงัน ีการให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังข้อ

สมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้อง เป็นจริง และมีความสมเหตุสมผล ดังนัน หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่

ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที

ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจาก

ปัจจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มี

วตัถปุระสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน และการให้ความเห็น

ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็นการรับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับ

บริษัทฯ  

   

 

                                                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางดวงใจ  หลอ่เลศิวิทย์)             (น.ส.จิรยง อนมุานราชธน) 

                                                                              หุ้นสว่นบริหาร                             หุ้นสว่นผู้จดัการและ 

            ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน         

              บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลทัวไปบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัทฯ จดัตงัขนึในปี 2526 ในชือบริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลกัสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากล 

และผลติรายการทวีี การเปลยีนแปลงสาํคญัเกียวกับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วงปี 2556 – 

2558 สรุปดงันี  

2556  นําภาพยนตร์เรือง “พีมาก พระโขนง” ออกสู่สายตาประชาชน และทํารายได้ Box Office สูงสุดใน

ประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ท ี567 ล้านบาท  

 เปิดตัวซีรีส์เรือง “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” จํานวนทังหมด 13 ตอน ออกฉายผ่านทางช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

ONE Channel และผ่านช่องทาง YouTube ซงึได้กลายเป็นซีรีส์ยอดนิยมระดับประเทศ สามารถทํายอดผู้ชม

ใน YouTube ได้กว่า 80 ล้านผู้ชม 

 คณะกรรมการของกลุม่บริษัทฯ มีมติอนมุติัในหลกัการให้กลุ่มบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน

หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย) ในราคาทีไม่ตํากว่าราคา

ต้นทนุเฉลียโดยรวมของหุ้นทังหมดของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ โดยต่อมาบริษัทฯ ได้

ดําเนินการขายเงินลงทนุในบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง และได้รับกระแสเงินสดรวม 1,456.41 ล้านบาท 

 บริษัทฯ เพิมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ด้วยอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท จํานวน 106,052,989 หุ้น โดยเมือวันที 2 – 6 กันยายน 2556 บริษัทฯ 

สามารถระดมเงินทุนสุทธิจํานวน 1,059.95  ล้านบาท และมีจํานวนหุ้นจดทะเบียนภายหลงัการเพิมทุน

ดังกล่าวรวมทังหมด 636,317,936 หุ้น จํานวน 636,317,936 บาท โดยต่อมาบริษัทฯ ใช้เงินทุนดังกล่าว

สาํหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียน และการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล เป็นต้น 

 เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดับชาติ และชนะการประมูล 2 ช่อง ได้แก่ ช่องทัวไปความคมชัดสงู (วาไรตี เอชดี) ในราคา 3,320 

ล้านบาท และช่องทวัไปความคมชดัมาตรฐาน (วาไรตี เอสดี) ในราคา 2,290 ล้านบาท 

2557  กลุม่บริษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล งวดที 1 

จํานวน 1,317 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เมือวนัที 7 กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเมือวนัที 25 เมษายน 2557 โดยมีอายุ 15 

ปี เริมตงัแต่วนัที 25 เมษายน 2557 ถงึวนัที 24 เมษายน 2572  

 ช่อง ONE (วาไรตี เอชดี) ทดลองออกอากาศในระหว่างวันที 1 – 24 เมษายน 2557 และได้แจ้งการเปิด

ให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที 1 พฤษภาคม 2557 และช่อง GMM Channel (วาไรตี เอสดี) ได้แจ้งการ

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวนัที 23 พฤษภาคม 2557  

 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัท แซท เทรดดิง จํากัด (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง จํากัด) ซึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) จํานวนทังสิน 

30,000,000 หุ้น โดยได้ชําระราคาค่าซือหุ้นดงักล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด ให้แก่บริษัท

ย่อยของบริษัท ซีทีเอช จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนทังสิน 38,659,700 หุ้น ซึงมีมูลค่าตามบัญชีสทุธิ ณ วันที

ขายหุ้นเท่ากบั1,031 ล้านบาท   

 บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 183,631,793 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 
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636,317,936 บาท เป็นจํานวน 819,949,729 บาท เพือจดัสรรและเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวนไม่

เกิน 63,631,793 หุ้น ในอตัราจดัสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท และ (2) บุคคลใน

วงจํากัด จํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น และจํานวนทีเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาทีถูก

กําหนดโดยวิธี Book - Building เพือนําเงินทีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนไปใช้เพิมความแข็งแกร่ง

ด้านการเงินของบริษัทฯ ทงันี บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามัญให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตาม (1) แล้ว เมือวันที 17 – 24 

ตลุาคม 2557 โดยมีจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ 56,753,100 หุ้น และได้รับเงินสดสทุธิจํานวน 761.29 ล้านบาท 

และได้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 126,878,693 หุ้น (รวมหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ ถือ

หุ้นเดิมตาม (1)) ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (2) แล้ว เมือวันที  19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ในราคาหุ้นละ 13.50 

บาท และได้รับเงินสดสทุธิจํานวน 1,712.86 ล้านบาท 

 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 2/2557 มีมติอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย ซึงได้แก่ หุ้น

สามญัของบริษัท ซีเอ็ดยเูคชนั จํากดั (มหาชน) ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่จํานวนไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น และ

ไม่เกิน 49,550,512 หุ้นในราคาทีไม่ตํากว่า 5.10 บาท รวมเป็นมูลค่าขันตําทังสินไม่น้อยกว่า 153.00 ล้าน

บาท ถงึ 252.71 ล้านบาท 

2558  ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2558 ณ วันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติการสละสิทธิการซือหุ้ น

สามญัเพิมทนุบางสว่นในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  ให้กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (ส่งผลให้

ภายหลงัการเข้าทํารายการ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ลดลง

เหลอืร้อยละ 51.00) และอนุมัติขายเงินลงทุนใน บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด ทีบริษัทฯ ถือครองทังทางตรง

และทางอ้อมให้กบับริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

 บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทนุทงัหมดทีมีอยู่ในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากัด 

ให้แก่บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั (บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)) 

จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดทีถืออยู่ในบริษัท มีมิติ จํากัด (ร้อยละ 70) ให้กับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดทีถืออยู่ใน 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (ร้อยละ 50.00) ซึงดําเนินธุรกิจสร้างสรรค์และบริหาร งาน

กิจกรรม  ให้กบับริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท จี

เอ็มเอ็ม ไทมส์ จํากดั (ร้อยละ 100.00) ซงึดําเนินธุรกิจสงิพิมพ์ ให้กบักลุม่บริษัท ซี ทรู จํากดั 

 บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท เค อารีน่า จํากัด (ร้อยละ 50.00) ซึงประกอบธุรกิจคาราโอเกะ 

ให้กบับริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั (บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)) 

จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท เอเจน อีเว้นท์ เอเจนซี  จํากัด (ร้อยละ 70.00) ซึงดําเนินธุรกิจสิงพิมพ์

ให้บริการและจดักิจกรรมทางการตลาด ให้กบักลุม่นายสปิปกร วงศ์สมาน 

 บริษัทฯ จดัตงับริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพือ

ประกอบธุรกิจผลติและจดัจําหน่ายภาพยนตร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 

2559   บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 150.00 ล้านบาท 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 819,949,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

819,949,729 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีดงัน ี

 

ชอืบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ (%) 

ลักษณะธุรกจิ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัทฯ 

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) 99.92 ผลิตรายการวิทย ุ

2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง จํากดั 100.00 ลงทนุในบริษัทอืน 

3. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มวิสิค พบัลิชชิง อินเตอร์

เนชนัแนล จํากัด 

100.00 จดัการเกียวกับลิขสิทธิ เพลง 

4. บริษัท แฟน ทีวี จํากัด    51.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 

5. บริษัท ทรี-อาร์ดี จํากดั  50.00 ให้บริการจดัหาลกูค้าผา่นทางระบบโทรศพัท์ 

6. บริษัท จีอาร์ โวคอล สตดูิโอ จํากดั 100.00 โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี 

7. บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง จํากัด 51.00 ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสือและบริการรับคํา

สงัซือสินค้าทางโทรศพัท์ 

8. บริษัท เอ็มจีเอ จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

9. บริษัท ดิจิตอล เจน จาํกัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

10. บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

11. บริษัท มอร์ มวิสิค จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

12. บริษัท จีดีซี จํากัด 100.00 ให้บริการสมาชิกเกมและขายบตัรเล่นเกม 

13. บริษัท แซท เทรดดิง จํากัด 100.00 ผลิตและจดัจําหน่ายเครืองรับสญัญาณโทรทศัน์ผ่าน

ดาวเทียมและดิจิตอล ทีว ี

14.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากดั 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล 

15.  บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด* 51.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล 

16. บริษัท ดิจิสตรีม จํากดั 100.00 ให้บริการรับฟังเพลงในรูปแบบ streaming 

17. บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ 

18. บริษัท ดีทอล์ค จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ 

19.  บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั 51.00 ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 

1. บริษัท เอ-ไทม์ มเีดีย จํากดั 100.00 ให้เช่าช่วงสถานีวิทย ุ

2. บริษัท ทีน ทอล์ก จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

3. บริษัท บลิส พบัลิชชิง จํากดั  100.00 ผลิตและจําหน่ายหนงัสือ 

4. บริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง จํากัด 

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอ จํากัด 100.00 บริการงานด้านสตดูิโอ 

2. บริษัท แกรมม ีพบัลิชชิง เฮ้าส์ จํากัด 100.00 จําหน่ายหนงัสือและสือการเรียนการสอน 

3. บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลบั จํากดั 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

4. บริษัท มฟ้ีา จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จํากดั  100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

6. บริษัท เมจิค ฟิล์ม จํากัด  90.91 หยดุดําเนินการชวัคราว 

7. บริษัท โกลบอล มวิสิค แอนด์ มเีดีย (ประเทศ

จีน) จํากดั 

100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 
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ชอืบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ (%) 

ลักษณะธุรกจิ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จํากัด 

1. บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จํากัด 

3. บริษัท กู๊ดธิง แฮพเพ่น จํากัด 51.00 ให้บริการสือโฆษณาทกุประเภท ทีปรึกษาประชาสมัพนัธ์

และจดักิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท แซท เทรดดิง จํากัด 

1.  บริษัท จี เอส-วนั จํากดั 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

2.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 100.00 ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ดาวเทียม 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากัด 

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล 

หมายเหต ุ* ในเดือนมนีาคม 2558 บริษัทฯ ได้สละสิทธิการซือหุ้นสามญัเพิมทุนบางส่วนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึงผลของการสละ
สิทธิดงักล่าวทําให้สัดส่วนการลงทุนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 และทําให้บริษัทฯ 
เหลือเพียงอํานาจควบคมุร่วมในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทฯ จึงได้จดัประเภทเงินลงทนุในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็น
เงินลงทนุในการร่วมค้า 

ทีมา : งบการเงินปี 2558 ของบริษัทฯ 

 

2.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ สามารถจําแนกออกได้เป็น 2 กลุม่ธุรกิจใหญ่ คือ  

1)  กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย  

1.1)  ธุรกิจเพลง  

ดําเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตังแต่การคัดเลือกศิลปิน 

การผลติงานเพลง การทําการตลาด การบริหํารคอนเทนต์เพลง และการจัดจําหน่ายสินค้าทังทาง Physical และ 

Digital โดยมุ่งเน้นทีจะผลติแนวเพลงทีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มี

ศิลปิน นักร้อง และนักแสดง มากกว่า 300 คน และมีเพลงทีเก็บรวบรวมไว้กวา 40,000 เพลง ทังนีธุรกิจเพลง

สาํมํารถจําแนกออกเป็น 5 ธุรกิจย่อยได้แก่ ธุรกิจสนิค้าเพลงและช่องทางการจัดจําหน่าย ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์ 

ธุรกิจบริหารและจดัเก็บลขิสทิธิ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริหารศิลปิน  

1.2) ธุรกิจทีวีดิจิตอล  

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมและชนะการประมูลในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในเชิง

พาณิชย์ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติและแบบความคมชัดสงู จํานวน 2 ช่อง โดยมีระยะเวลาการ

อนุญาตใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นเวลา 15 ปี นับแต่วันทีได้รับใบอนุญาต ทังนี

รายละเอียดช่องทีวีดิจิตอลของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย 

 

ประเภท 
ช่องรายการประเภททวัไปความคมชดัปกติ 

(Standard Definition) 
ช่องรายการประเภททวัไปความคมชดัสูง 

(High Definition) 

ชือช่อง  จีเอ็มเอ็ม 25 (GMM 25)  

 

วนั (One)  

เลขช่อง  ช่อง 25  ช่อง 31  
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ประเภท 
ช่องรายการประเภททวัไปความคมชดัปกติ 

(Standard Definition) 
ช่องรายการประเภททวัไปความคมชดัสูง 

(High Definition) 

รูปแบบช่อง  เน้นรูปแบบรายการทกุประเภทให้สอดแทรกความ

สนกุ หรือเป็นช่องอารมณ์ดี ตอกยําสโลแกน "สนกุ

ทกุวนั อยู่ด้วยกันทกุเวลา"  

รายการคณุภาพทีมคีวามหลากหลายสามารถ

เข้าถึงทกุกลุ่มเป้าหมาย ทงัข่าวทีแมน่ยํา ซิทคอม

สดุฮิต และละครช่วงไพรม์ไทม์ในโปรเจกต์ "ละคร

ดี ดทีูช่องวนั (One)"  

กลุ่มเป้าหมาย  วยัรุ่นและคนรุ่นใหม่  วยัรุ่น กลุ่มครอบครัวและคนทํางานทีชืนชอบ

ความทนัสมยั มรีสนิยมดี  

เริมออก 

อากาศ  

เมษายน 2557  เมษายน 2557  

 

2)  กลุ่มธุรกิจอืน ซงึเป็นธุรกิจทีสนบัสนนุและต่อยอดจากกลุม่ธุรกิจหลกั เพือสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่าง

มนัคงในระยะยาว ประกอบด้วย  

2.1)  ธุรกิจสอืวิทย ุกลุม่บริษัทฯ ผลติรายการวิทยใุนระบบเอฟเอ็มเพือออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยใน

ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯฯ มีรายการวิทยุทังสิน 3 สถานี ดังนี (1) Green Wave  F.M. 106.5 MHz. (2) EFM F.M. 

94.0 MHz. และ (3) Chill FM F.M. 89.0 MHz. 
 

2.2) ธุรกิจภาพยนตร์  

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการธุรกิจภาพยนตร์ ภายใต้บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท จีทีเอช จํากัด โดยมี

ภาพยนตร์ออกฉาย 2 เรือง ได้แก่ “ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ” และ “เมย์ไหน....ไฟแรงเฟร่อ” 

อย่างไรก็ดี เพือการบริหารงานทีมีประสทิธิภาพในอนาคต บริษัทฯ ได้ยุติการดําเนินงานของบริษัท จีทีเอช จํากัด 

ตงัแต่วนัที 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และปรับเปลียนโครงสร้างการถือหุ้น พร้อมทังจัดตังบริษัทใหม่ ภายใต้

ชือ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด มีเป้าหมายผลิตภาพยนตร์ทีมีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนือง โดยเฉลีย

ประมาณ 3 – 4 เรืองต่อปี โดยยงัคงไว้ซงึแบบฉบบัของตวัเอง 
 

2.3) ธุรกิจโฮม ช้อปปิง  

กลุม่บริษัทฯดําเนินธุรกิจผ่านช่องรายการโฮมช้อปปิง 24 ชัวโมง บริหารงานโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง 

จํากดั โดยมุ่งหวงัจะเป็นผู้นําธุรกิจโฮมช็อบปิงอันดับหนึงของเมืองไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์การนําเสนอ

รายการโฮมช้อปปิงรูปแบบ interactive และให้ความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม ในรูปแบบ

ช่อง Shopfotainment (“Shopping” “Information” “Entertainment”) โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เน้น

บริการการจัดส่งทีสะดวกและรวดเร็ว โดยให้บริการจัดส่งทัวประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทางเลือกในการ

ชําระเงินทีหลากหลาย เช่น การชําระเงินผ่านเครดิตคาร์ด หรือการชําระเงินสดเมือได้รับสนิค้า 
 

2.4) ธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  

การดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ  แบ่งออกได้เป็น 2 สว่นหลกั คือ  

o ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม “GMM Z” เป็นการจดัจําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม ได้แก่ 

- กลอ่ง GMM Z HD สาํหรับกลุม่ลกูค้าทีต้องการรับชมช่องแบบความคมชดัสงู (High Definition)  

- กลอ่ง GMM Z HD Lite สําหรับกลุ่มลกูค้าทีต้องการรับชมช่องแบบความคมชัดสงู (High Definition) 

และรองรับทีวีดิจิตอล ในราคาย่อมเยา 
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- กล่อง GMM Z Smart สําหรับกลุ่มลกูค้าระดับกลาง สามารถใช้ได้ทังดาวเทียมระบบ C-Band และ 

KU-Band  

- กล่อง GMM Z Mini สําหรับลกูค้าทีมีงบประมาณจํากัด ซึงต้องการเปลียนวิธีการรับชมโทรทัศน์จาก

เสาก้างปลามาเป็นโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  

- กล่อง GMM Z Mini GOLD กล่องรับสญัญาณดาวเทียมรุ่นใหม่ ซึงเปลียนโฉมเป็นหน้าปัดสีทอง 

พร้อมรีโมทขนาดเลก็ กะทดัรัด 

- กล่องรับสญัญาณดิจิตอลทีวี GMM Z Zeason By Loxley โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท แซท   

เทรดดิง จํากดั ซงึเป็นบริษัทในเครือและบริษัท ลอ็กซ์เลย์่ จํากดั (มหาชน)  
 

o ธุรกิจช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพือออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมไทยคม ณ สนิปี 2558 กลุม่บริษัทฯ ได้ผลติช่องโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม รวม 2 ช่อง ดงัน ี

ช่อง ประเภทรายการ กลุ่มเป้าหมาย ออกอากาศครังแรก 

Fan Music   เพลงไทยของกลุ่มบริษัทฯ 

ทกุประเภท ทงั ป๊อบ ร็อค 

แดนซ์ ลกูทุ่ง  

ทกุเพศทกุวยั  เปลยีนรูปแบบจาก Fan TV 

(เพลงลกูทุ่ง) Fan Music ใน

ปี 2558  

Money 

Channel* 

รายการเกียวการเงินการ

ลงทนุ  

คนทวัไป และวยัทํางานทีมีความ

สนใจเรืองเกียวกบัการเงินและ

การลงทนุ  

ตลุาคม 2552  

     หมายเหต ุ* บริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50 ผ่านบริษัท แฟมมลิี 
โนฮาว จํากดั  

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาํหรับปี 2556 – 2558 เป็นดงันี 

 

ตารางที 8 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2556 – 2558  
 ปี 2556* ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจเพลงและดิจิตอลคอน
เทนต์ 

      

ธรุกิจเพลง 1,666.70 15.2 1,490.39 16.1 1,174.21 12.1 

ธรุกิจดิจิตอลคอนเทนต์ 569.67 5.2 466.23 5.0 833.47 8.6 

ธรุกิจโชว์บิซ 830.35 7.6 886.19 9.6 1,244.02 12.8 

รวม 3,066.72 28.0 2,842.81 30.7 3,251.70 33.5 
ธุรกิจสือ – ช่อง ONE       

ธรุกิจดิจิตอลทีวีและอืนๆ  2,102.96 19.1 1,377.63 14.9 686.83 7.1 

รวม 2,102.96 19.1 1,377.63 14.9 686.83 7.1 

ธุรกิจสือ – ช่อง GMM 25       

ธรุกิจดิจิตอลทีวีและอืนๆ  1,078.79 9.8 875.51 9.4 1,044.18 10.8 

ธรุกิจวิทย ุ 769.36 7.0 646.64 7.0 600.34 6.2 

รวม 1,848.15 16.8 1,522.15 16.4 1,644.52 17.0 

ธุรกิจซือขายสินค้า       
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 ปี 2556* ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธรุกิจโฮม ช้อปปิง 558.85 5.1 1,135.25 12.2 1,738.29 17.9 

ธรุกิจกล่องรับสญัญาณและ

โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 

912.05 8.3 1,066.03 11.5 390.98 4.0 

รวม 1,470.90 13.4 2,201.28 23.7 2,129.27 21.9 

ธรุกิจอืน 2,123.42 19.3 913.50 9.9 886.00 9.1 

ดอกเบียรับ 48.80 0.4 56.60 0.6 19.82 0.2 

เงินปันผลรับ 34.34 0.3 12.36 0.1 - - 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ - - 147.05 1.6 228.14 2.4 

กําไรทีเกิดจากการสญูเสียการ

ควบคมุในบริษัทย่อย 

- - - - 731.28 7.5 

รายได้อืนๆ 294.54 2.7 190.56 2.1 126.01 1.3 

รวมรายได้ 10,989.83 100.0 9,263.94 100.0 9,703.57 100.0 

หมายเหต ุ* งบการเงินปี 2556 ไมไ่ด้ปรับปรุงย้อนหลงัตามมาตรฐานทีประกาศใช้ในปี 2557 เรืองงบการเงินรวมและการร่วมการงาน 
ทีมา : บริษัทฯ  
 

3. รายชือผู้ถอืหุ้น 

 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัที 19  มีนาคม  2558 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) มีรายละเอียดดงันี  

 

ตารางที 9 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที 19  มีนาคม  2558 
 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม 392,646,499 47.89 

2. นายทวีฉัตร จฬุางกูร 132,082,123 16.11 

3. นายณฐัพล จฬุางกรู 62,397,500 7.61 

4. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.98 

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

6. นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77 

7. บริษัท เกิดฟ้า จํากดั* 15,939,745 1.94 

8. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 12,278,693 1.50 

9. นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม 9,000,000 1.10 

10. นายระฟ้า ดํารงชยัธรรม 9,000,000 1.10 

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

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

13. กองทนุเปิด บวัหลวงตราสารทนุเพือการเลยีงชีพ 5,001,200 0.61 

14. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 4,820,080 0.59 

15. กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบิลเพือการเลียงชีพ 4,816,500 0.59 

หมายเหต ุ:  * ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เกิดฟ้า จํากัด ณ วนัที 1 ตลุาคม 2557 ประกอบด้วย นางสาวฟ้าฉาย ดํารงชยัธรรม นายฟ้าใหม ่ดํารง
ชยัธรรม นายระฟ้า ดํารงชยัธรรม และนางสาวอิงฟ้า ดํารงชยัธรรม ในสัดส่วนการถือหุ้นคนละร้อยละ 25.00 

                 ** ณ วนัที 29 กรกฎาคม 2558 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ มกีารถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน 6,930,856 หุ้น 
ทีมา : บริษัทฯ และ  www.bol.co.th 
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4. คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 29 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดังต่อไปน ี

 

ตารางที 10 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ประธานกรรมการ 

2 น.ส.บษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ  

3 นายกริช ทอมมัส กรรมการ 

4 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา กรรมการ 

5 น.ส.สวิุมล จงึโชติกะพิศิฐ กรรมการ 

6 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ 

7 น.ส. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน กรรมการ 

8 นายนริศ ชัยสตูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม 

9 นางวีระนุช ธรรมาวรานคุปุต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

10 นาย สวิุทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม 

11 นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  ทีมา : บริษัทฯ 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ คือ น.ส.บุษบา ดาวเรือง หรือน.ส.สวิุมล จึงโชติกะพิศิฐ  ลงลายมือชือร่วมกับ

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือนายกริช ทอมมัส หรือนายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา

สาํคญัของบริษัทฯ 

 

ณ วนัที 29 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดังต่อไปนี  

 

ตารางที 11 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 น.ส.บษุบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุม่ /ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม่ 

2 นายกริช ทอมมัส กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสคิ 

3 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

ดิจิตอลทีวี 

4 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าทบีริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิตอล

ทีวี 

5 นางกานต์สดุา แสนสทุธิ กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าทีการเงิน 

6 นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีการลงทนุ 

7 นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีกฎหมาย 

8 นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีการตลาด 

ทีมา : บริษัทฯ 
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5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับปีสินสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 ทีผ่านการตรวจสอบจาก

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

 

ตารางที 12 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชี 2556 – 2558  

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2556* 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,653.07  864.53   1,058.81  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 2,421.67  2,239.27  1,414.96  

สนิค้าคงเหลอื 619.68  629.25  300.99  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 4,083.24 1,559.52  571.75  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,777.66  5,292.57   3,346.51  

เงินลงทนุในการร่วมค้า -  326.15     616.36  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 301.39 277.59 275.72 

เงินลงทนุระยะยาวอืน 342.48  1,286.43      3.50  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,785.01  1,428.85  524.05  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถี        -   4,685.38   1,739.14  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 1,396.97 1,164.37  1,084.34  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,825.85  9,168.77  4,243.11  
รวมสินทรัพย์ 12,603.51  14,461.34  7,589.62  
หนีสิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร  4,329.44  964.06       3.00  

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  2,521.76    1,801.36  1,489.01  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีค้างจ่ายทีถงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 

          -   916.38    409.81  

หนีสนิหมนุเวียนอืน 1,065.48   786.40   664.85  

รวมหนีสินหมุนเวียน 7,916.68  4,468.20  2,566.67  

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 281.15  3,325.27  1,625.55  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีค้างจ่าย - สทุธิจาก

สว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 

                 -         2,830.40     1,024.31  

หนีสนิไม่หมุนเวียนอืน 428.90  353.16  339.41  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 710.05   6,508.83  2,989.27  
รวมหนีสิน 8,626.73  10,977.03  5,555.94  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 636.32  819.95  819.95  

สว่นเกินทนุ   3,712.76  5,979.80  5,978.13  

กําไรสะสม  (898.40) (3,310.92) (4,508.81) 
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บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2556* 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น   (405.05)  (445.52) (467.05) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 3,045.63   3,043.31  1,822.22  

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 931.15  441.00    211.46  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,976.78  3,484.31  2,033.68  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,603.51 14,461.34  7,589.62  

หมายเหต ุ* งบการเงินปี 2556 ไมไ่ด้ปรับปรุงย้อนหลงัตามมาตรฐานทีประกาศใช้ในปี 2557 เรืองงบการเงินรวม และการร่วมการงาน 

 

หมายเหต ุ* งบการเงินปี 2556 ไมไ่ด้ปรับปรุงย้อนหลงัตามมาตรฐานทีประกาศใช้ในปี 2557 เรืองงบการเงินรวม และการร่วมการงาน 

 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิ 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2556* 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (839.09) (2,120.93) 371.14 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (402.77)  (677.88) 797.51  

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 

งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2556* 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

รายได้จากการขายสนิค้า       2,275.71  2,677.33    2,743.01  

รายได้จากการให้บริการ 7,514.83    5,348.11     4,606.89  

รายได้จากค่าลขิสทิธิ        821.61     831.94  1,248.43  

รายได้อืน      377.68    406.56   1,105.24  

รวมรายได้ 10,989.83  9,263.94  9,703.57  

ต้นทนุขายและบริการ 6,990.75  6,223.41     5,742.91  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 1,006.55  815.16  638.89  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      3,185.43  2,979.10  2,889.16  

ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุระยะยาวอืน - - 1,030.34 

รวมค่าใช้จ่าย     11,182.73     10,017.67   10,301.30  

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม    15.97          14.35        4.51  

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้า - 10.15 (337.73) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้   (176.93)  (729.23) (930.95)  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน      (134.56)       (458.53)     (271.59) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  (311.49)  (1,187.76)  (1,202.54) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (91.21)    71.39       67.31  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี    (402.70)  (1,116.37)  (1,135.23) 

ขาดทนุสาํหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลกิ   (818.45)  (1,229.00)             -   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  (1,221.15)  (2,345.37)  (1,135.23) 
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บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิ 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2556* 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,051.41 2,130.32   (972.88) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขนึ (ลดลง) (1.34)    (0.11)  (1.49) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) 808.21  (668.60) 194.28  

หมายเหต ุ* งบการเงินปี 2556 ไมไ่ด้ปรับปรุงย้อนหลงัตามมาตรฐานทีประกาศใช้ในปี 2557 เรืองงบการเงินรวม และการร่วมการงาน 
 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2556* 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQIUDITY RATIO) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.11 1.18 1.30 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 1.03 1.04 1.19 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) -0.05 -0.27 0.21 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 4.79 5.06 6.88 

ระยะเวลาเก็บหนีโดยเฉลยี (วนั) 75 71 52 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 8.43 9.97 12.35 

ระยะเวลาขายสนิค้าโดยเฉลยี (วนั) 43 36 29 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 3.73 3.91 4.82 

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลยี (วนั) 97 92 75 

Cash Cycle (วนั) 21 15 7 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 34.13% 29.74% 33.21% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -1.76% -8.14% -6.16% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) -11.67% -26.04% -11.80% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) -42.12% -79.24% -47.09% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) -10.66% -17.83% -10.39% 

อตัราหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.91 0.68            0.88  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.17           3.15            2.73  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - -  -  

หมายเหต ุ* งบการเงินปี 2556 ไมไ่ด้ปรับปรุงย้อนหลงัตามมาตรฐานทีประกาศใช้ในปี 2557 เรืองงบการเงินรวม และการร่วมการงาน 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

ปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมทงัสนิ 10,989.83 ล้านบาท 9,263.94 ล้านบาท และ 9,703.57 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง

รายได้ของบริษัทฯ มาจากการดําเนินธรุกิจบนัเทิงแบบครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจสือวิทยุ ธุรกิจ
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ภาพยนตร์ ธุรกิจโฮม ช้อปปิง ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทังนี สาเหตุทีรายได้รวมในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 

15.70 หรือ 1,725.89 ล้านบาท เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปี 2557 

ประกอบกบัการทีบริษัทฯ ได้เปลยีนระบบการถ่ายทอดไปสูร่ะบบทีวีดิจิตอล ซึงยังพบความไม่พร้อมและระบบเรตติงทียังไม่ได้

มาตรฐานในช่วงปี 2557 ส่งผลให้มีการชะลอการใช้สือโฆษณาเพือรอดูความชัดเจน แม้ในส่วนธุรกิจโฮมช้อปปิงและธุรกิจ

ภาพยนตร์มีการเติบโตเป็นทีน่าพอใจ แต่ในส่วนของธุรกิจสืออืนๆของบริษัทฯ ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของการใช้

สอืโฆษณาในปีดงักลา่วเช่นกนั  

  

ในสว่นของรายได้รวมในปี 2558 เพิมขนึเลก็น้อยเมือเทียบกบัปี 2557 ร้อยละ 4.75 หรือ 439.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากการเติบโตของธุรกิจเพลง โดยเฉพาะเพลงดิจิตอล ซึงสามารถขยายตลาดในช่องทางโซเชียลมีเดียได้เป็นทีน่าพอใจ และ

การเติบโตของธุรกิจโฮมช้อปปิงเป็นไปตามแผนทีวางไว้ ในสว่นของทีวีดิจิตอลซึงได้รับผลตอบรับไม่ดีเท่าทีคาดในปี 2557 นัน

มีการปรับตวัดีขนึในปี 2558 โดยมีแนวโน้มรายได้เพิมขนึอย่างต่อเนืองในทกุไตรมาส อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายสินค้า การ

ให้บริการและการจดัเก็บค่าลขิสิทธิ ในปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.92 จากปีก่อน เนืองจากมีการเปลียนการจัดประเภทเงินลงทุน

ของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ซงึเดิมถือเป็นบริษัทย่อย เปลยีนเป็นเงินลงทนุในการร่วมค้าและบนัทึกด้วยวิธีส่วนได้

เสีย จึงไม่มีการนําเสนอข้อมูลทางการเงินของส่วนงานดิจิตอลช่องวันในแต่ละรายการในงบการเงินรวม แต่จะปรากฏใน

รายการสว่นแบ่งกําไร/ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจํานวน 6,990.75 ล้านบาท 6,223.41 ล้านบาท และ 5,742.91 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 65.87 ร้อยละ 70.26 และร้อยละ 66.79 ของรายได้จากการขาย การให้บริการ และค่าลิขสิทธิ ใน

แต่ละปี ในปี 2557 นัน ธุรกิจของบริษัทฯ ทีมีต้นทุนขายและบริการลดลง ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ ธุรกิจสร้างสรรค์และ

บริหารกิจกรรม และธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ซงึเป็นไปในทิศทางเดียวกับการลดลงของรายได้แต่ละธุรกิจ ในขณะทีต้นทุน

ขายและบริการของธุรกิจดิจิตอลทีวีปรับเพิมขนึจากค่าใช้จ่ายต้นทุนใบอนุญาต ต้นทุนค่าส่งสญัญาณ (MUX) และต้นทุนผลิต

รายการ เช่นเดียวกบัธุรกิจโฮมช้อปปิง ซงึก็มีต้นทนุขายและบริการเพิมขนึสอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้เช่นกนั 

 

ส่วนในปี 2558 นัน บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการลดลงและคิดเป็นสดัส่วนลดลงจากปีก่อน โดยธุรกิจทีมีต้นทุนลดลงคือ 

แพลทฟอร์มแซท ขณะทีกลุม่ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์มีความสามารถในการควบคุมต้นทุนได้ดีขึน แม้รายได้จะปรับตัว

ลดลง แต่ยงัสามารถทํากําไรขนัต้นได้สงูกว่าปีก่อน ส่วนธุรกิจทีมีสดัส่วนต้นทุนสงูขึน คือธุรกิจทีวีดิจิตอลทีมีต้นทุนสงูขึนจาก

ค่าสง่สญัญาณ (MUX)  

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการ และการบริหารสาํหรับปี 2556 – 2558 มีจํานวน 4,191.98 ล้านบาท 3,794.26 ล้านบาท และ 

3,528.05 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 39.50 ร้อยละ 42.84 ร้อยละ 41.03 ของรายได้จากการขาย การให้บริการ 

และค่าลขิสทิธิ แต่ละปี ซงึมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ ทังนี ค่าใช้จ่ายทีลดลงในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด

ของธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ และธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยในส่วนของธุรกิจโฮมช้อปปิงและธุรกิจทีวีดิจิตอลยังคงมี

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิมขึนตามรายได้ทีเพิมขึน นอกจากนี ภายหลงับริษัทฯ ได้ทําการปรับผังธุรกิจ ร่วมกับการควบคุมทุน

อย่างมีประสทิธิภาพนนั สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายรวมในการขาย การบริการ และการบริหารลดลงร้อยละ 7.02 ในปี 2558 
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ขาดทุน 

สําหรับผลประกอบการในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ จํานวน 1,221.15 ล้านบาท 2,345.37 ล้านบาท และ 

1,135.23 ล้านบาท ตามลาํดบั สาเหตทุีบริษัทฯ มีผลขาดทนุในช่วงดงักลา่ว เป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของธุรกิจเพย์ ทีวี 

ในครึงปีแรก 2557 และจากธุรกิจสอืทีมีรายได้ค่าโฆษณาลดลง แต่มีต้นทนุในการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลเพิมสงูขึน เช่น ต้นทุน

ในการผลติรายการ ประกอบกบัต้นทนุทางการเงินทีสงูขึน นอกจากนี ผลประกอบการขาดทุนสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2558 นัน

ยงัได้รับผลมาจากรายการปรับปรุงทางบัญชี ประกอบด้วยการตังสํารองค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในธุรกิจเพย์ทีวี และการ

ปรับปรุงมลูค่าปัจจบุนัของต้นทนุใบอนญุาตทีวีดิจิตอลให้สอดคล้องกับประกาศทีจัดทําโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ทีเผยแพร่ในวนัที 8 กมุภาพนัธ์ 2559 ทําให้บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนเพิมอีก 92 ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตราขาดทุนสทุธิในปี 

2558 มีการปรับตวัดีขนึจากปีก่อน เนืองจากการบริหารจดัการต้นทุนทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน และธุรกิจเพลงสามารถพลิก

ฟืนกลบัมาเติบโต ร่วมกับธุรกิจโฮมช้อปปิง ซึงได้ผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้ว คงเหลือแต่ธุรกิจทีวีดิจิตอลทียังประสบภาวะขาดทุน

ในช่วงเริมต้นของการลงทนุ  

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจํานวน 12,603.51 ล้านบาท 14,461.34 ล้านบาท และ 7,589.62 ล้าน

บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 69.64 ร้อยละ 36.60 และร้อยละ 44.09 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี โดย

สนิทรัพย์หมนุเวียนหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน จากการจําหน่ายกล่องรับสญัญาณโทรทัศน์ การลดลง

ของสนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2557 เป็นผลมาจาก การลดลงของเงินสด และเงินทุนชัวคราว ซึงนําไปใช้ในการชําระเงินกู้ของ

บริษัทฯ 

 

ในขณะทีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2556 – 2558 คิดเป็นร้อยละ 30.36 ร้อยละ 63.40 และร้อยละ 55.91 ของสินทรัพย์รวม 

โดยการเพิมขนึของสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัทฯ ในปี 2557 นนัเป็นผลมาจากต้นทนุการได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ซึงได้

รับมาในวนัที 25 เมษายน 2557 และการเพิมขึนของเงินลงทุนระยะยาวอืนจากการลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท ซีทีเอช จํากัด 

(มหาชน) (“CTH”) บริษัทฯ มีการลดลงของสินทรัพย์อีกครังในปี 2558 จากการไถ่ถอนเงินลงทุนชัวคราวในหุ้ นซีเอ็ด กลุ่ม

สงิพิมพ์ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ เคอารีน่า เพือนําไปชําระเงินกู้ ยืมระยะสนัและใช้หมนุเวียนในกิจการ รวมถึงมีการตังค่าเผือการด้อย

ค่าของเงินลงทนุใน CTH 

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริษัทฯ มีหนีสนิรวมจํานวน 8,626.73 ล้านบาท 10,977.03 ล้านบาท และ 5,555.94 ล้าน

บาท ตามลาํดบั เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสนิรวมในปี 2556 – 2558 พบว่า ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนร้อยละ 91.77 ร้อย

ละ 40.70 และร้อยละ 46.20 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 8.23  ร้อยละ 59.30 และ

ร้อยละ 53.80 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2557 ร้อยละ 27.24 หรือ 2,350.30 ล้านบาท 

เนืองจากมีการบนัทกึหนีสนิในสว่นของต้นทนุการได้รับใบอนญุาตทีวีดิจิตอล ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 

ร้อยละ 49.39 หรือ 5,421.09 ล้านบาท เป็นผลจากการชําระหนีเงินกู้ ยืมทีครบกําหนด และในส่วนหนีสินใบอนุญาตทีวีดิจิตอล  

ซงึมีการลดลงจากการเปลยีนประเภทเงินลงทนุในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 3,976.78 ล้านบาท 3,484.31 ล้านบาท และ 

2,033.68ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมลดลงเมือเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 12.38 หรือ 492.47 

ล้านบาท จากการทีบริษัทฯ ประสบผลขาดทนุจากการดําเนินงานระหว่างปี สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 

2558 ลดลงจาก ณ สินปี 2557 ร้อยละ 41.63 หรือ 1,450.63 ล้านบาท เนืองจากยอดขาดทุนสะสมทีเพิมขึนจากผล

ประกอบการทีขาดทุนของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถดํารงอัตราส่วนตามทีกําหนดในสัญญาเงินกู้ ได้ ทัง

อตัราสว่น DSCR และอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อทนุ 

 

สภาพคล่อง 

ในปี 2556 – 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในการดําเนินงานจํานวน 839.09 ล้านบาท และ 2,120.93 ล้านบาท 

ตามลาํดบั และในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงาน 371.15 ล้านบาท สําหรับกระแสเงินสดสทุธิ

ใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2556 – 2557 มีจํานวน 402.77 ล้านบาท และ 677.88 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เกิด

จากการซืออปุกรณ์และการเพิมขนึของเงินลงทนุชวัคราว รวมถงึการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล และในปี 2558 มี

กระแสเงินสดได้มาจากการลงทนุเป็นจํานวน 797.51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึงเป็นผลจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ จากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า ส่วนกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2556 – 2557  มีจํานวน 

2,051.41 ล้านบาท และ 2,130.32 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะทีปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการ

จดัหาเงินจํานวน 972.88 ล้านบาท  

 

6.  สภาวะอุตสาหกรรม 

 

เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตและให้บริการสาระบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลง รายการโทรทัศน์  รายการวิทย ุ

ภาพยนตร์ นิตยสาร คอนเสิร์ต เป็นต้น โดยมีรายได้หลกัจากการจําหน่ายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทังการขาย

เวลาโฆษณาหรือพืนทีโฆษณาผ่านสอืประเภทต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนัน การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

และการเติบโตของมลูค่างบโฆษณานบัเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  

 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2558  

ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า เศรษฐกิจไทยปี 2558 มีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ 2.8 โดยภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศในไตรมาส 4 ปี 2558 มีการฟืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนืองจากไตรมาสก่อนหน้า ตามความสามารถใน

การเร่งใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคบริการทีขยายตวัดี และการบริโภคภาคเอกชนทีทยอยฟืนตัว ตามการขยายตัวของการใช้จ่ายใน

หมวดสนิค้าไม่คงทนทีจําเป็น เช่น นํามนัเชือเพลงิ สนิค้าอปุโภคบริโภคทีใช้ในชีวิตประจําวัน และหมวดบริการ โดยการบริโภค

ภาคเอกชนได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคานํามันทีอยู่ในระดับตํา รวมถึงรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตร และความเชือมัน

ผู้บริโภคทีปรับดีขนึ ขณะทีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนได้รับผลดีต่อเนืองจากปัจจัยชัวคราวทีมีการเร่งซือรถยนต์ก่อนการ

ปรับขึนภาษีสรรพสามิตในปี 2559 นอกจากนี การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2558 ยังได้รับผลบวกเพิมเติมจาก

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2558 ของภาครัฐทีอนุญาตให้นําค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าหรือบริการคนละไม่เกิน 

15,000 บาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
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ดัชนีความเชือมนัผู้บริโภคปี 2556 - 2558 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปี 2556 -2558 

 

ด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึน โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 การผลิตภาคอุตสาหกรรม

ขยายตวัจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัอปุสงค์ในประเทศและต่างประเทศทีมีแนวโน้มดีขึน โดยการผลิตยานยนต์เร่งตัว

ขนึจากคําสงัซือในประเทศก่อนการปรับขนึภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 ประกอบกบัอปุสงค์ในต่างประเทศทีทยอยฟืนตัว 

ทําให้การส่งออกรถยนต์อีโคคาร์และรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ขยายตัวดี การผลิตเครืองใช้ไฟฟ้าขยายตัวตามการส่งออก 

โดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซียนและยโุรป ขณะทีการผลติชินสว่นอิเลก็ทรอนิกส์เพิมขึนตามการส่งออกไปยังตลาดจีนเพือใช้

สาํหรับการผลติสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็รุ่นใหม่   

 

สาํหรับภาคบริการในไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่า ยังเติบโตต่อเนืองและเป็นปัจจัยขับเคลือนเศรษฐกิจสําคัญในไตรมาสนี โดย

ธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีกขยายตัวต่อเนืองจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการบริโภคภาคเอกชนทีทยอยฟืนตัว และได้รับผลบวก

เพิมเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  ขณะทีธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนืองจาก

จํานวนนักท่องเทียวในช่วงต้นไตรมาส 4 ยังได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีจํานวน

นักท่องเทียวต่างประเทศ 7.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามจํานวนนักท่องเทียวจีนที

ขยายตวัดี อย่างไรก็ดี จํานวนนกัท่องเทียวต่างประเทศทปีรับฤดกูาลแล้วหดตวัร้อยละ 4.6 จากไตรมาสก่อนหน้า เนืองจากเหตุ

ระเบิดในกรุงเทพฯ เมือเดือนสิงหาคมยังมีผลกระทบต่อเนืองมาในช่วงต้นไตรมาสนี ก่อนทยอยปรับดีขึนในช่วงท้ายไตรมาส 

ประกอบกบัจํานวนนกัท่องเทียวจากประเทศผู้สง่ออกสนิค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว ส่งผลให้

อตัราการเข้าพกัทีปรับฤดกูาลของไตรมาส 4 ปี 2558 ชะลอลงมาอยู่ทีร้อยละ 59.5 จากไตรมาสก่อนซงึอยู่ทีร้อยละ 61.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ด้านการลงทนุภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่า ปรับดีขนึจากไตรมาสก่อน แต่จํากัดอยู่เฉพาะในบางหมวดและเป็นผล

จากปัจจยัชวัคราวจากการลงทนุด้านเครืองจกัรและอปุกรณ์เป็นสาํคญั โดยเฉพาะยอดจําหน่ายรถยนต์เพือการลงทนุซงึขยายตวั

จากไตรมาสก่อนทีร้อยละ 12.7 จากปัจจัยชัวคราว และการนําเข้าสินค้าทุนในช่วงต้นไตรมาสทีขยายตัวดีจากการนําเข้าใน

หมวดโทรคมนาคมและหมวดหม้อแปลงและเครืองกําเนิดไฟฟ้าเพือลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน สอดคล้องกบัการระดมทนุใน

ตลาดตราสารหนีของธุรกิจโทรคมนาคมและพลงังานทดแทนทีเพิมขนึในไตรมาสน ีสาํหรับการลงทนุในอตุสาหกรรมอืนๆ ไม่พบ

การฟืนตวัทีชดัเจน เนืองจากการสง่ออกยงัหดตวัต่อเนืองและอปุสงค์ภายในประเทศยังฟืนตัวอย่างช้าๆ ด้านการลงทุนในภาค

ก่อสร้างปรับดีขนึเลก็น้อยจากไตรมาสก่อนตามการขยายตวัของพืนทีรับอนญุาตก่อสร้าง ทงันี ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในไตร

มาส 4 ปี 2558 ปรับดีขนึ โดยจํานวนทีอยู่อาศยัทีได้รับอนมุติัสนิเชือปล่อยใหม่ขยายตัวร้อยละ 6.6 และจํานวนทีอยู่อาศัยเปิด
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ขายใหม่ปรับเพิมขนึร้อยละ 5.2 จากทีอยู่อาศยัแนวราบเป็นสาํคญั สว่นหนงึมาจากแผนการดําเนินงานของผู้ประกอบการทีหัน

มาเปิดโครงการทีอยู่อาศยัแนวราบแทนอาคารชดุทีเปิดขายไปแล้วค่อนข้างมากในช่วงครึงแรกของปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทัวไปติดลบน้อยลงจากไตรมาสก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากฐานราคานํามันทีทยอย

ลดลง ขณะทีอตัราการว่างงานทรงตวัในระดบัตํา โดยการจ้างงานในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิมขึนจากไตรมาสก่อนหน้า อันเป็น

ผลจากการจ้างงานในภาคเกษตร เนืองจากฝนทีตกลา่ช้า ทําให้ผลผลติข้าวนาปีถกูเลอืนมาเก็บเกียวในไตรมาส 4 มากขึน ด้าน

ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุอย่างต่อเนือง อนัเป็นผลมาจากมลูค่าการนําเข้าทียงัซบเซา  
 

อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีปัจจัยลบจากจากรายได้เกษตรกรทีตกตํา โดยหดตัวร้อยละ 8.8 เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากราคายางพาราและอ้อยทีปรับลดลงและผลผลิตข้าวเปลือกทีลดลงจาก

สถานการณ์ภัยแล้ง ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวสงู อันมีสาเหตุจากราคาสินค้าหลายชนิดทีหดตัวตามราคานํามันใน

ตลาดโลก และปริมาณการส่งออกทีหดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนเป็นหลกั เช่นเดียวกับมูลค่าการ

นําเข้าในไตรมาส 4 ปี 2558 ทีหดตวัร้อยละ 13.2 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และเมือหกัทองคําแล้วการนําเข้าจะ

หดตัวในอัตราทีเพิมขึนเป็นร้อยละ 15.3 โดยการนําเข้าหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า ยกเว้นหมวดสินค้าทุน ตามราคา

นํามนัดิบทีหดตวัสงู และกิจกรรมการผลติทีชะลอลงตามการสง่ออกทียงัไม่ฟืนตวั 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 

ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คาดการณ์

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559 ว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.8 –3.8 โดยมีค่ากลางทีร้อยละ 3.3 เร่งขึนจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 

ในปี 2558 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก (1) การเร่งขึนของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและ

อัตราการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ทีสงูขึน ประกอบกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานของ

ภาครัฐทีสง่ผลให้อตัราการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิมขนึ (2) แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีรัฐบาลประกาศเพิมเติม

ในช่วงเดือนกนัยายน 2558 – มกราคม 2559 (3) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซงึจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาท

ขยายตวัเร่งขึนและส่งผลให้รายรับและสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึนต่อเนืองจากในช่วงครึงหลงัของปี 2558 (4) ราคา

นํามนัทีคาดว่าจะอยู่ในระดบัตํากว่าปี 2558 ซงึจะสนับสนุนอํานาจซือของประชาชนและภาคธุรกิจ และสนับสนุนการดําเนิน

นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนือง และ (5) การขยายตัวอย่างต่อเนืองของภาคการท่องเทียวทังนี คาดว่ามูลค่าการ

จาํนวนนักท่องเทยีวต่างประเทศปี 2557 - 2558 อัตราการว่างงานปี 2555 - 2558 
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ส่งออกสินค้าจะขยายตัว ร้อยละ 1.2 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวม จะขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 

ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อทวัไปอยู่ในชํวงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 8.2 ของ GDP 
 

อตุสาหกรรมโฆษณา 

มลูค่าโฆษณาผ่านสอืประเภทต่างๆ ปี 2558 อ้างอิงข้อมลูผลสาํรวจของบริษัท เอจีบี นีลเสน็ มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด

ซึงรวบรวมโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) พบว่า มีมูลค่ารวมทังสิน 122,318 

ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 3.34 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีทีผ่านมาซึงมีมูลค่ารวมจํานวน 118,364 ล้านบาท โดยสือ

โทรทศัน์ยงัคงเป็นสอืหลกัในการโฆษณา มีมลูค่าโฆษณาผ่านสอืโทรทศัน์ ในปี 2558 รวม 84,511 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

69.09 ของมลูค่าโฆษณาทงัหมด  ซงึเพิมขนึจาก 79,590 ล้านบาท เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า สาํหรับสอืทีมีมลูค่าโฆษณาเพิมขึน 

ในปี 2558 ได้แก่ สอืโทรทศัน์ (ทีวีดิจิตอล) มีอตัราขยายตวัสงูสดุร้อยละ 143.91 เนืองจากมีการโยกงบโฆษณามาจากกลุ่มทีวี

ระบบอนาลอคเดิมและช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ขณะทีสือโรงภาพยนตร์ สือเคลือนที (Transit)  สืออินเตอร์เน็ต 

(internet)  สือนอกบ้าน (Outdoor) และสือวิทยุ มีอัตราขยายตัวของมูลค่าโฆษณา ร้อยละ 18.05  ร้อยละ 17.44  ร้อยละ 

11.37  ร้อยละ 7.32 และร้อยละ 1.16 ตามลาํดบั สาํหรับสอืทีมีมลูค่าโฆษณาในปี 2558 ลดลง ได้แก่ สือภายในร้านค้า ลดลง

ร้อยละ 67.46  สอืโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) ลดลงร้อยละ 16.27  สือนิตยสาร ลดลงร้อยละ 14.28  สือโทรทัศน์ 

(ระบบอนาลอค) ลดลงร้อยละ 9.80 และสอืหนงัสอืพิมพ์ ลดลงร้อยละ 6.45 โดยสาเหตุทีมูลค่าโฆษณาในปี 2558 อยู่ในภาวะ

ทรงตวัมาจากภาวะเศรษฐกิจและกําลงัซือของผู้บริโภคทียังไม่ฟืนตัวอย่างเต็มที โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งทีเกิดขึนทําให้

กําลงัซือของผู้บริโภคในต่างจังหวัดลดลง ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะตลาดกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 

(Fast Moving Consumer Goods)  ปรับลดงบโฆษณาตามยอดขายสนิค้าและบริการทีลดลง 
 

ตารางท ี13 มูลค่าโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ ปี 2557 – 2558 และเดือนมกราคม 2559 
สือ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
%  

เปลียนแปลง 
มกราคม 

2558 
มกราคม 

2559 
%  

เปลียนแปลง 

สือโทรทศัน์ (ระบบอนาลอค) 63,777 57,526 -9.80 4,251 3,865 -9.08 

สือโทรทศัน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) 7,232 6,055 -16.27 304 416 36.84 

สือโทรทศัน์ (ทีวีดิจิตอล) 8,581 20,930 143.91 1,446 1,311 -9.34 

สือวิทย ุ 5,610 5,675 1.16 336 354 5.36 

สือหนงัสือพิมพ์ 13,182 12,332 -6.45 833 729 -12.48 

สือนิตยสาร 4,931 4,227 -14.28 291 198 -31.96 

สือโรงภาพยนตร์ 4,349 5,134 18.05 293 328 11.95 

สือนอกบ้าน 3,974 4,265 7.32 311 381 22.51 

สือเคลือนที 3,813 4,478 17.44 283 365 28.98 

สือภายในร้านค้า* 1,964 639 -67.46 76 27 -64.47 

สืออินเตอร์เน็ต 950 1,058 11.37 72 108 50.00 
รวม 118,363 122,319 3.34 8,495 8,079 -4.90 

หมายเหต ุ* ตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ไมร่วมสือภายในห้างโลตสัและบิกซี 
                ทีมา : สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
 

สาํหรับมลูค่าโฆษณาเดือนมกราคม ปี 2559 พบว่า ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 4.90 มาอยู่ที 8,079 ล้าน

บาท ซงึสาเหตมุาจากการลดลงของมลูค่าโฆษณาในสอืหลกั อันได้แก่ สือโทรทัศน์ (ระบบอนาลอค) สือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิตอล) 

สือหนังสือพิมพ์  สือนิตยสาร และสือในร้านค้า ซึงเป็นภาวะปกติของอุตสาหกรรมโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ทีมูลค่าโฆษณา

ในช่วงไตรมาสแรกของปีจะอยู่ในระดบัตํา และมลูค่าโฆษณามักเพิมขึนสงูสดุในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี ทังนี สมาคมมีเดีย
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เอเยนซีและธุรกิจสอืแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand) คาดการณ์ว่า มูลค่าโฆษณาในปี 2559 จะ

ขยายตวัประมาณร้อยละ 3.5 มาอยู่ทีประมาณ 141,000 ล้านบาท โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการเติบโตของมูลค่าโฆณษาผ่าน

สอืโทรทศัน์ (ทีวีดิจิตอล) และสอือินเตอร์เน็ต โดยสอืโทรทศัน์ยงัคงเป็นสอืหลกัในการโฆษณา ซึงคาดว่าจะมีมูลค่าโฆษณาผ่าน

สือโทรทัศน์ในปี 2559 รวมประมาณ 85,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 62 ของมูลค่าโฆษณาทังหมด สําหรับ

มูลค่าโฆษณาผ่านสือทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักของ GRAMMY อันได้แก่ สือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิตอล) สือโทรทัศน์ 

(เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) และสอืวิทย ุคาดว่ามลูค่าโฆษณาผ่านช่องทีวีดิจิตอลจะเพิมขึนมาอยู่ทีประมาณ 22,000 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี มลูค่าโฆษณาผ่านช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (ไม่รวมทรูวิชัน) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงมาอยู่ทีประมาณ 4,500 

ล้านบาทเมือเทียบกบัปี 2558 ขณะทีมลูค่าโฆษณาผ่านสอืวิทย ุคาดว่าจะเพิมขนึมาอยู่ทีประมาณ 6,000 ล้านบาท  
 

ทงันี ข้อมลูจาก กสทช. พบว่า ระดบัความนิยมของผู้ชม (Rating) ของช่องทีวีดิจิตอล ณ เดือนธันวาคม 2558 เป็นดงันี 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลทัวไปของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด 
 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จัดตังขึน เมือวันที 6 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมี

วตัถุประสงค์ให้บริการด้านการผลิตเกียวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสงู (High Definition) ทุกประเภท 

ในช่วงทีผ่านมา เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีการเปลยีนแปลงและพฒันาทีสาํคญัด้านเงินทนุ และการประกอบธุรกิจ ดงัน ี 
 

2556  เดือนกนัยายน 2556 จดัตงับริษัทขนึ ภายใต้ชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1.00 ล้านบาท และจดัตงับริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

เอชดี ดิจิทลั ทีวี จํากดั) ด้วยทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

 เดือนตลุาคม 2556 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 200.00 ล้านบาท 

 เดือนธันวาคม 2556  จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ชนะการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู โดยจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เสนอราคาใบอนญุาตทีวีดิจิตอล หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู จํานวน 3,320.00 ล้านบาท 

2557  จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล งวดที 1 

จํานวน 936 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เมือวนัที 7 กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเมือวนัที 25 เมษายน 2557 โดยมีอาย ุ15 ปี 

เริมตงัแต่วนัที 25 เมษายน 2557 ถงึวนัที 24 เมษายน 2572  

 เดือนเมษายน 2557 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้านบาท 

 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทดลองออกอากาศช่อง ONE ระหว่างวันที 1 – 24 เมษายน 2557 และแจ้งเปิดการ

ออกอากาศช่อง ONE อย่างเป็นทางการในวนัที 1 พฤษภาคม 2557 

 เดือนมิถนุายน 2557 เปลยีนชือบริษัท เป็น บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั 

2558  เดือนมีนาคม 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 900.00 ล้านบาท  

 เดือนเมษายน 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าลงทุนในบริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากัด โดยถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 100.00 ด้วยการซือหุ้นบริษัทดงักลา่วจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน)  

 เดือนพฤษภาคม 2558 เปลยีนชือบริษัท เป็น บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

 เดือนมิถุนายน 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าลงทุนในบริษัท มีมิติ จํากัด โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

70.00 ด้วยการซือหุ้นบริษัทดงักลา่วจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

 เดือนสงิหาคม 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิมทุนจดทะเบียนเป็น 1,500.00 ล้านบาท และจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 1,200.00 ล้านบาท 

 เดือนพฤศจิกายน 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 1,905.00 ล้านบาท และเข้าลงทุนใน

บริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากัด โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ด้วยการซือหุ้นบริษัทดังกล่าวจากบริษัท จี

เอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซีเนริโอ จํากดั 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว จํานวน 1,905.00 ล้านบาท แบ่งออก 

เป็นหุ้นสามญัจํานวน 19,050,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00  ปัจจบุนั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีบริษัทย่อย ดงัน ี
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ชอืบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ (%) 

ลักษณะธุรกจิ 

1.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากัด 

        ทนุจดทะเบียน 1,200.00 ล้านบาท 

100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล 

2. บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากัด 

ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

99.98 บริหารจดัการศิลปิน 

3. บริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จํากดั 

        ทนุจดทะเบียน 405.00 ล้านบาท 

99.99 ให้เช่าสตดูิโอ 

4. บริษัท มมีติิ จํากัด 

  ทนุจดทะเบียน 6.00 ล้านบาท 

70.00 รับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ 

ทีมา : งบการเงินปี 2558 ของ GRAMMY และ www.bol.co.th 

 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล รวมถึงธุรกิจที

เกียวเนือง ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน และธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง  โดยบริษัท

ย่อย อนัได้แก่ จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เป็นผู้ ถือใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง อายุใบอนุญาต 15 ปี (เริมตังแต่วันที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 

เมษายน 2572) และเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล ประเภทรายการทัวไปความคมชัดสงู (วาไรตี เอชดี) ภายใต้ชือช่อง 

“ONE” ออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 31 โดยช่อง ONE มีนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารช่อง 

 

ทงันี ช่อง ONE มุ่งนําเสนอรายการสาระบันเทิงอย่างครบวงจร เช่น ละคร รายการวาไรตี รายการข่าว รายการพูดคุยสนทนา 

(Talk Show) รายการเพลงและคอนเสร์ิต และรายการถ่ายทอดสดกีฬา เป็นต้น โดยรูปแบบการผลิตและจัดหารายการมีหลาย

รูปแบบ เช่น รายการทีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีเป็นผู้ผลติเอง การซือเนือหา (Content) ทีผลิตโดยกลุ่มบริษัทฯ  การซือลิขสิทธิ รายการ

จากต่างประเทศ การร่วมผลิตหรือการให้เช่าเวลาแก่ผู้ ผลิตรายการภายนอก เป็นต้น ทังนี ในปัจจุบัน ช่อง ONE มีการ

ออกอากาศรายการตลอด 24 ชวัโมง ผงัรายการโทรทศัน์ของช่อง ONE ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 มีรายละเอียดดงัน ี
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ผังรายการโทรทัศน์ของช่อง ONE เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

    ทีมา :  บริษัทฯ 
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3. รายชือผู้ถอืหุ้น 
 

รายชือผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วนัที 5 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดงันี  
 

ตารางที 14 ผู้ถอืหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วันที 5 พฤศจกิายน 2558 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 9,715,497 51.00 

2. กลุม่นายถกลเกียรติ 9,334,500 49.00 

บริษัท ซีเนริโอ จํากดั* 6,634,500 34.83 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 1,500,000 7.87 

บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั** 1,200,000 6.30 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง 1 0.00 

4. นางมณฑนา ถาวรานนท์ 1 0.00 

5. นายสมภพ บษุปวนิช 1 0.00 

 รวม 19,050,000 100.00 

หมายเหต ุ:  *  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ณ วนัที 8 เมษายน 2558 ประกอบด้วย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 52.50 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25.00 และผู้ ถือหุ้นอืน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.50 

                  **   ผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนั ทํา ดี จํากัด ณ วนัที 8 เมษายน 2558 ตระกลูวีรวรรณถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 74.17 
ทีมา : www.bol.co.th 
 

4. คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 5 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทของเดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ มีรายชือดงัต่อไปนี 
 

ตารางที 15 คณะกรรมการบริษัทของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วันที 5 พฤศจกิายน 2558 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 น.ส.บษุบา ดาวเรือง กรรมการ  

2 น.ส.ลกัขณา ลลีะยทุธโยธิน กรรมการ 

3 น.ส.จิตรลดา เฮงยศมาก กรรมการ 

4 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการ  

5 นางกณิการ์ วีรวรรณ กรรมการ 

6 นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการ 

7 นายสมภพ บษุปวนิช กรรมการ 

ทีมา : www.bol.co.th 
 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึงจากกรรมการกลุ่ม ก. ลงลายมือชือร่วมกับ กรรมการ

คนใดคนหนงึจากกรรมการกลุม่ ข.รวมเป็นสองคนและ และประทับตราสําคัญของบริษัท โดยกรรมการกลุ่ม ก คือ 1.นางสาว

บษุบา ดาวเรือง 2.นายสมภพ บษุปวนิช 3.นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก และกรรมการกลุม่ ข คือ 1.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 2.

นางกณิการ์ วีรวรรณ 3.นายปิยะ ซอโสตถิกลุ   

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน 

 

 67 

                                                  

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ สําหรับปีสินสดุวันที 31 ธันวาคม 2556 และงบ

การเงินรวมของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อย สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 มีรายละเอียดโดยสรุป

ดงัน ี

ตารางที 16 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ปี 2556 – 2558 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด และบริษัทย่อย งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.74          43.85         196.25  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน               -           79.10         464.32  

สนิค้าคงเหลอื               -           17.71         305.37  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน          -        112.86         385.45  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 0.74       253.52     1,351.39  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 50.75 - - 

ทีดินอาคารและอปุกรณ์               -           74.10         742.84  

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน        -           50.38         283.13  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถี -    2,815.60     2,618.87  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -       111.06         348.28  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน -    7.35           29.21  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50.75 3,058.50  4,022.33  

รวมสินทรัพย์ 51.49 3,312.01     5,373.72  

หนีสิน    

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร -  8.00           40.00  

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 1.03  121.41   373.55  

รายได้รับลว่งหน้า -   11.07           84.34  

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึเดือน -   -    30.00  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีค้างจ่ายทีถงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 
- 618.73 500.56 

หนีสนิหมนุเวียนอืน - 12.14 57.03 

รวมหนีสินหมุนเวียน 1.03 771.35 1,085.48 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - 1,095.43 2,619.54 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีค้างจ่าย - สทุธิจากสว่น

ทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 
- 1,482.23 1,076.16 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -   7.55           70.70  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน         -     2,585.21     3,766.40  

รวมหนีสิน 1.03  3,356.56     4,851.88  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทนุจดทะเบียน 200.00  400.00      1,905.00  

ทนุทีออกและชําระแล้ว 50.75  400.00   1,905.00  
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด และบริษัทย่อย งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

ขาดทนุสะสม (0.29) (444.55) (1,388.55) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 50.46  (44.55)       516.45  

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย - - 5.39  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 50.46  (44.55)       521.84  

 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด และบริษัทย่อย งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

รายได้จากการให้บริการ -  100.31         927.48  

รายได้รับจ้างผลิต -                 -   58.37  

รายได้จากค่าลขิสทิธิ - 7.57  62.21  

รายได้ค่าเช่าเวลา - 11.08  13.77  

รายได้ค่าบริหารงานศิลปิน -                 -   48.96 

รายได้ค่าบริการสตดิูโอ -                 -   3.37 

รายได้อืน - 1.16   6.84 
รายได้รวม -      120.12     1,121.00  

ต้นทนุขายและบริการ - 379.93      1,269.38  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.29       152.99         774.88  

รวมค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน 0.29 532.92 2,044.26 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - 140.55         225.54  

ขาดทนุก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (0.29) (553.35)  (1,148.80)  

รายได้ภาษีเงินได้ - 110.61         221.85  

ขาดทุนสําหรับปี (0.29) (442.74)  (926.95)  
 

หมายเหต ุ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่มกีารจดัทํางบกระแสเงินสดในปี 2556  
 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.33 1.24 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.31 0.96 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า)   3.01     4.10  

ระยะเวลาเก็บหนีโดยเฉลยี (วนั) 120 88 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 42.90       7.86  

ระยะเวลาขายสนิค้าโดยเฉลยี (วนั) 8 46 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 6.20  5.13  

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (323.85)  (1,370.09)  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (981.77)  (1,330.89)  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   1,301.52    2,853.38  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (4.10)      152.41  
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลยี (วนั) 58 70 

Cash Cycle (วนั)         70  63  

อตัรากําไรขนัต้น (%) -219.37% -13.93% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -343.65% -82.36% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) -368.57% -82.76% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) N/A -393.17% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) -25.21% -21.36% 

อตัราหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า)      0.07      0.26  

อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  N/A     9.30  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) (2.94)  (4.09)  

หมายเหต:ุ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้จดัทําอตัราส่วนทางการเงินสําหรับปี 2556 เนืองจากเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ยัง
ไมม่กีารประกอบธรุกิจในปี 2556  

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จดัตงัขนึเมือวนัที 6 กนัยายน 2556 และเริมดําเนินธุรกิจในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 สําหรับปี 2557 

– 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีรายได้รวมจํานวน 120.12 ล้านบาท และ 1,121.00 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้ส่วน

ใหญ่มาจากการให้บริการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์จํานวน 100.31 ล้านบาท และ 927.48 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 83.50 และร้อยละ 82.74 ของรายได้รวม ตามลําดับ และรายได้จากค่าลิขสิทธิ  จํานวน 7.57 ล้านบาท และ 62.21 ล้าน

บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.30 และร้อยละ 5.55 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2557-2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต้นทนุในการขายและค่าใช้จ่ายจํานวน 532.92 ล้านบาท และ 2,044.26 ล้านบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 443.65 และร้อยละ 182.36 ของรายได้รวม โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายหลกั ประกอบด้วย ค่าตัด

จําหน่ายสิทธิรายการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 68.49 ล้านบาท และ 442.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ

ผลประโยชน์พนกังาน จํานวน 71.65 ล้านบาท และ 338.07 ล้านบาท ตามลาํดบั ค่าตดัจําหน่ายใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จํานวน 

135.28 ล้านบาท และ 196.73 ล้านบาท และการเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา จํานวน 17.71 ล้านบาท 

และ 287.66 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

กําไรสุทธิ 

ช่วงปี 2557 – 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีผลขาดทุนจํานวน 442.74 ล้านบาท และ 926.95 ล้านบาท ตามลําดับ 

เนืองจากอยู่ในช่วงเริมต้นของการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล และเป็นระยะแรกของการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบ

อนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ทําให้มูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิตอลยังอยู่ในระดับตํา ประกอบกับอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 

2557 – 2558 โดยรวมยงัอยู่ในภาวะทรงตวัจากการชะลอของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์

ทางการเมือง 

 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2557-2558 มีจํานวน 3,312.01 ล้านบาท และ 5,373.72 ล้านบาท ตามลําดับ สินทรัพย์

สว่นใหญ่ในปี 2557 – 2558 เป็นต้นทุนการได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จํานวน 2,815.60 ล้านบาท และ 2,618.87 ล้านบาท 

คิดเป็น ร้อยละ 85.01 และร้อยละ 48.73 ของสินทรัพย์รวมในปี 2557 – 2558 ตามลําดับ โดยในปี 2558 มีทีดินอาคารและ

อปุกรณ์จํานวน 742.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.82  และมีลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนจํานวน 464.32 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 8.64 

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีหนีสนิรวม จํานวน 3,356.56 ล้านบาท และ 4,851.88 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ในปี 2557 – 2558 หนีสนิสว่นใหญ่ คือ ต้นทนุการได้รับทีวีดิจิตอลค้างจ่ายรวม 2,100.95 ล้านบาท และ 1,576.72 

ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 62.59 และร้อยละ 32.50 ของหนีสินรวมโดยต้นทุนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจะมีการแบ่ง

ชําระเป็นรายปี ซงึจะเสร็จสินภายในปี 2562 นอกจากนี ในปี 2557 – 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีเงินกู้ ระยะยาวสําหรับ

ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล จํานวน 1,095.43 ล้านบาท และ 2,619.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.64 และร้อยละ 53.99 ของ

หนีสนิรวม ตามลาํดบั 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2556– 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนชําระแล้ว 400.00 ล้านบาท และ1,905.00 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีส่วน

ขาดทนุเกินทนุ จํานวน 44.55 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 521.84 ล้านบาท ตามลาํดับ เนืองจากมีผลการดําเนินงานที

ขาดทนุ ทําให้มีขาดทนุสะสมจํานวน 444.55 ล้านบาท และ 1,388.55 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

สภาพคล่อง 

สําหรับปี 2557 – 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในการดําเนินงาน จํานวน 323.85 ล้านบาท และ 

1,370.09 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสว่นใหญ่มาจากขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ จํานวน 553.35 ล้านบาท และ 1,148.80 ล้านบาท 

ตามลาํดบั สาํหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 - 2558 มีจํานวน 981.77 ล้านบาท และ 1,330.89 

ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสว่นใหญ่ใช้ไปในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จํานวน 785.00 ล้านบาท และ 634.00 

ล้านบาท ตามลําดับ และมีการจ่ายเงินซือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 118.87 ล้านบาท และ 203.78 ล้านบาท ตามลําดับ 

นอกจากนี ในปี 2558 ยงัมีการจ่ายเงินเพือซือเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวน 382.00 ล้านบาท สําหรับกระแสเงินสดสทุธิได้มา

จากกิจกรรมการจดัหาเงินในปี 2557- 2558 มีจํานวน 1,301.52 ล้านบาท และ 2,853.38 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่

เป็นเงินจากการกู้ ยืมระยะยาว จํานวน 1,101.52 และ 1,321.38 ล้านบาท และจากการเพิมทุน จํานวน 349.25 ล้านบาท และ 

1,505.00 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 

 

ข้อมลูอตุสาหกรรมโฆษณาและระดบัความนิยมของผู้ชม (Rating) ช่องทีวีดิจิตอล ซึงเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6 ของรายงานฉบบัน ี 

 


