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 หน้า 1/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เร่ือง “การเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด จาก บริษัท ซเีนริโอ จาํกดั 

โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)”  

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี  2) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 

2560  มีมติให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“ONE ENT”) จาก บริษัท ซีเนริโอ 

จํากดั(“SCENERIO”)  ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 

และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) และเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 

2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี  บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยว

โยงกัน”) 

 รายละเอียดท่ีสาํคญัของรายการ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.  สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2560 มีมตใิห้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าซือ้

หุ้นของ ONE ENT จาก SCENERIO จํานวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

5.77 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 220,000,000 

บาท ภายหลงัจากวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัท่ี ONE ENT ดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้ รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากบริษัทฯ และ 

SCENARIO มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ดงันี ้

1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั 

ทีวี ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  ตามนิยามในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คือเป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งระดบั

บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการของ 

SCENARIO  

2) นางสาวบษุบา ดาวเรือง เป็นผู้ ถือหุ้น และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ 

SCENARIO 
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ทัง้นี ้เน่ืองจากรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งมีขนาดมลูคา่รายการเทา่กบัร้อยละ 28.95 ของมลูค่า

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจาก

ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  โดยเป็นรายการท่ีมีขนาดมูลค่ารายการมากกว่าหรือ

เท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) 

(แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า)  ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผย

สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทํารายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

โดยบริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 

26พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้หุ้นของ ONE ENT คือ บริษัทฯ 

ผู้ขายหุ้นของ ONE ENT คือ SCENARIO 

โดยบริษัทฯ และ SCENARIO มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ดงันี ้

1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั 

ทีวี ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  ตามนิยามในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คือเป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งระดบั

บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการของ 

SCENARIO  

2) นางสาวบษุบา ดาวเรือง เป็นผู้ ถือหุ้น และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ 

SCENARIO 

(3) รายละเอียดของการเข้าซือ้หุ้น 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้ นของ ONE ENT จาก SCENERIO จํานวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น

มลูค่า 220,000,000 บาท ภายหลงัจากวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัท่ี ONE ENT ดําเนินการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

โดยรายละเอียดของ ONE ENT ซึง่เป็นสนิทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นจาก SCENARIO มีดงันี ้

ONE ENT กอ่ตัง้เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 โดยบริษัทในกลุม่ ONE ENT (ซึง่ประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั 

ทีวี จํากดั, บริษัท เอ็กแซก็ท์ ซีเนริโอ จํากดั, บริษัท แอ็กซ์ สตดูโิอ จํากดั และบริษัท มีมิติ จํากดั) ดาํเนินธุรกิจ

ให้บริการด้านการผลติรายการวทิยแุละโทรทศัน์ในระบบความคมชดัสงู หรือ High Definition (HD) ทกุประเภท 

ซึง่ออกอากาศภายใต้สถานีโทรทศัน์ช่องวนั 31 (ช่องวนั หมายเลขช่อง 31) ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั

สถานีหนึง่ท่ีบริหารงานโดยบริษัทฯ และมีนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผู้บริหารช่อง โดยช่องวนั 31 เป็นช่องท่ีนํา

รายการตา่ง ๆ จากช่องในเครือของบริษัทฯ และ/หรือ รายการท่ีผลติขึน้เอง มาออกอากาศ 
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ปัจจุบัน ONE ENT มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 2,405,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 

24,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  มีสํานกังานตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 

ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ    

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ ONE ENT ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ตามหนงัสือรับรองท่ีจดทะเบียนกบักรม

พฒันาธุรกิจการค้า) 

 รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นางสาวบษุบา ดาวเรือง กรรมการ  

2 นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ กรรมการ 

3 ดร.ลกัขณา ลลีะยทุธโยธิน กรรมการ 

4 นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก กรรมการ 

5 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการ  

6 นางกณิการ์ วีรวรรณ กรรมการ 

7 นายปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการ 

ท่ีมา : www.bol.co.th 
 

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจาก ONE ENTเสร็จสิน้การเพ่ิมทนุ ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลงับริษัทฯ ซือ้หุ้น ONE ENT จากซีเนริโอ 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

การถอืหุ้นก่อนการ

เพิ่มทุน  

ทุน 1,905 ล้านบาท 

ภายหลังการเพิ่มทุน

ครัง้ที่ 1 

ทุน 2,405 ล้านบาท 

ภายหลังการเพิ่มทุน

ครัง้ที่ 2 1 

ทุน 3,810 ล้านบาท 

ภายหลังบริษัทซือ้หุ้น

จากซีเนริโอ 

ทุน 3,810 ล้านบาท 

 จาํนวนหุ้น  
 ร้อย

ละ  
 จาํนวนหุ้น   ร้อยละ   จาํนวนหุ้น  

 ร้อย

ละ  
 จาํนวนหุ้น   ร้อยละ  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากดั (มหาชน)   
9,715,497 51.00 9,715,497 40.40 9,715,497 25.50 11,915,497 31.27 

กลุม่นายถกลเกียรติ    9,334,500 49.00 9,334,500 38.81 9,334,500 24.50 7,134,500 18.73 

บริษัท ซีเนริโอ จํากดั2   6,634,500 34.83 6,634,500 27.59 6,634,500 17.41 4,434,500 11.64 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 1,500,000 7.88 1,500,000 6.24 1,500,000 3.94 1,500,000 3.94 

บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั3   1,200,000 6.30 1,200,000 4.99 1,200,000 3.15 1,200,000 3.15 

นางสาวบษุบา ดาวเรือง 1 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 

นางมณฑนา ถาวรานนท์ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

บริษัท ประนนัท์ภรณ์ 

จํากดั4 
1 0.00 5,000,0005 20.79 19,050,000 50.00 19,050,000 50.00 

รวม 19,050,000 100.00 24,050,000 100.00 38,100,000 100.00 38,100,000 100.00 

"หมายเหต ุ:  1 ONE ENT จะเสร็จส้ินการเพ่ิมทนุ ครั้งที ่2 ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

2 ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีเนริโอ จํากดั ณ วนัที ่30 เมษายน 2559 ประกอบดว้ย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุน้ร้อยละ 52.50 

http://www.bol.co.th/
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                  บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25.00 และผูถื้อหุน้อื่น ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 22.50"  

     3  ผูถื้อหุน้ของบริษทั วนั ทํา ดี จํากดั ณ วนัที ่30 เมษายน 2559 ตระกูลวีรวรรณถือหุน้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 74.17

     4  ผูถื้อหุน้ใหญ่ร้อยละ 99.98 ของประนนัท์ภรณ์ ไดแ้ก่ นางสาวปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ   

     5 ประนนัท์ภรณ์ขายหุ้นให้นางสาวบษุบา ดาวเรือง จํานวน 1 หุ้น      

   

สรุปข้อมลูทางการเงินของ ONE ENT สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 

รายการ มลูคา่ (บาท) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  1,380,256,219 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 4,098,094,238 

                                     รวมสินทรัพย์ 5,478,350,457 

หนีส้นิหมนุเวียน 4,235,022,981 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 1,369,351,130 

                                              รวมหนีส้นิ 5,604,374,111 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (126,023,654) 

               รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,478,350,457 

รายได้รวม 1,766,687,481 

ขาดทนุสทุธิ (636,697,572) 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของ ONE ENT ภายหลงัจากวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัท่ี ONE ENT ดําเนินการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ ก่อนและหลงัการเข้าทํารายการซือ้หุ้นของ ONE ENT มีรายละเอียด ดงันี ้

โครงสร้างก่อนเข้าทํารายการ 
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 หน้า 5/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

โครงสร้างหลงัเข้าทํารายการ 

 

 

(4) ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ  

บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นของ ONE ENT  จาก SCENARIO จํานวน 2,200,000 หุ้น / ราคาหุ้นละ 100 บาท (Par)  

มลูคา่รายการ 220,000,000 บาท   

การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ โดยคํานวณขนาดรายการได้เทา่กบัร้อยละ 3.04 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่

เป็นเกณฑ์ท่ีคํานวณขนาดรายการได้สงูสดุ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้เน่ืองจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

นอกจากนี ้รายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่ง

เมื่อคํานวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์แล้ว ขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 28.95 ของมูลค่า

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  โดยเป็นรายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 20 ล้านบาท 

หรือมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จํานวนใดจะสงู

กว่า)  ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และขออนุมัติการเข้าทํารายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อม

แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่น

ได้เสยี  ซึง่ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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 หน้า 6/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

(5) การคาํนวณขนาดรายการ 

รายการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (NTA) 759.89 

การซือ้หุ้นสามญัของ ONE ENT จํานวน 2,200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท 220.00 

ขนาดของรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ร้อยละ 28.95 

ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 6 เดือนย้อนหลงั  ไมม่ ี

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์    

สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  7,248.59  

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ ONE ENT ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  (635.72) 

การซือ้หุ้นของ ONE ENT  ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ONE ENT เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 5.77 

 

- ขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน (NTA) **คา่สงูสดุ**   คํานวณไมไ่ด้ 

เน่ืองจาก NTA ของ 

ONE ENT ติดลบ 

- ขนาดของรายการตามเกณฑ์กําไรสทุธิ  คํานวณไมไ่ด้ 

เน่ืองจาก บริษัทฯ และ  

ONE ENT ขาดทนุ  

- ขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน  ร้อยละ 3.04 

- ขนาดของรายการตามเกณฑ์หุ้นทนุท่ีออกเพ่ือชําระคา่สนิทรัพย์ คํานวณไมไ่ด้ 

เน่ืองจากไมม่ ี

ขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 6 

เดือนย้อนหลงั  

ไมม่ ี

 

ขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ โดยคํานวณขนาดรายการได้เทา่กบัร้อยละ 3.04 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่

เป็นเกณฑ์ท่ีคํานวณขนาดรายการได้สงูสดุ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้เน่ืองจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 
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ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การเข้าทํารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยคํานวณ

ขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 28.95 ซึ่งมีมูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า)   ตาม

รายละเอียดในตารางข้างต้น  ทัง้นี ้ตามประกาศรายการเก่ียวโยง บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิการเข้าทํารายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 

ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(6) เหตุผล ความจาํเป็นในการทาํรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการทาํรายการ 

เน่ืองจาก SCENERIO มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นท่ีถืออยู่ใน ONE ENT ให้แก่บริษัทฯ จํานวน 2,200,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูคา่ 220,000,000 บาท   โดย SCENARIO 

ได้กําหนดราคาเสนอขายโดยใช้เกณฑ์การกําหนดราคาเช่นเดียวกนักบักรณีท่ี ONE ENT เพ่ิมทนุจดทะเบียนและ

เสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เลง็เห็นว่า กลุม่ธุรกิจของ ONE ENT มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตได้ในอนาคต และสามารถชําระ

หนีค้ืนสถาบนัการเงินได้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมใน ONE ENT โดยบริษัทฯ จะใช้เงินสดท่ี

บริษัทฯ ได้รับจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นเงินทุนสําหรับการเข้าซือ้หุ้นของ ONE ENT จาก SCENARIO 

ในครัง้นี ้

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  และผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า กลุม่ธุรกิจของONE ENT

มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตได้ในอนาคต และสามารถชําระหนีค้ืนสถาบนัการเงินได้  ดงันัน้ จึงเห็นสมควรท่ีบริษัทฯ จะ

เข้าลงทนุเพ่ิมเติมใน ONE ENT 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 

2560 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการตอ่ไป 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

-ไมม่-ี 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อสารสนเทศท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 

2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 โดยได้ใช้ดุลยพินิจอย่าง

เหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

3. ข้อมูลบริษัทฯ และการดาํเนินธุรกิจโดยสรุป 

3.1 ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้ภายใต้ช่ือ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนท์เม้นท์ จํากดั เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2526 โดยดําเนิน

ธุรกิจหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากล โดยออกอลับัม้ชุดแรกคือ "นิยายรักจากก้อนเมฆ" ขบัร้องโดย

แพทย์หญิง พันทิวา สินรัชตานนัท์ และผลิตรายการทีวี 3 รายการได้แก่ ยิม้ใสไ่ข่ มันกว่าแห้ว เสียงติดดาว ซึ่ง

ประสบความสําเร็จและเจริญเติบโตเร่ือยมา สําหรับประวตัิและการขยายตวัของธุรกิจสามารถติดตามได้จาก 

เว็บไซต์บริษัทฯ ท่ีเมนหูลกั “ข้อมลูบริษัท” หวัข้อ “ประวตัิบริษัท” 

บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือ การประกอบธุรกิจ อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันี ้

ปี 2531 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัท เอ็มจีเอ จํากดั เพ่ือผลติและจดัจําหนา่ยเทปเพลงและสนิค้าบนัเทิงอ่ืนๆ 

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

และ "Hot wave" เป็นสองสถานีแรก 

ปี 2534 บริษัทฯ จัดตัง้บริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากัด เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตรายการทีวี และเร่ิมออกอากาศ

ละครซี่รีส์ สามหนุม่ สามมมุ นอกจากนีย้งัรุกเข้าสูธุ่รกิจจดัคอนเสร์ิตโดยจดัตัง้ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไน

เซอร์ จํากดั ทําให้บริษัทฯ เป็นกลุม่บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจบนัเทิงครบวงจรมากยิ่งขึน้ 

ปี 2537 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมธุรกิจภาพยนตร์ (Featured film) 

ปี 2539 บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจสิง่พิมพ์ โดยการเข้าลงทนุในนิตยสารอิมเมจ  

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

แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

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

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีการโอนขายบริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจสื่อวิทย ุโทรทศัน์ และสิ่งพิมพ์ จํานวน 

8 บริษัทจากบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายสู่การเป็น "King of Content" โดยการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก ่

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

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

กิจกรรมและคอนเสร์ิต)  



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 9/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2548 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอีเวนท์ โดยเข้าลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 50 ใน บริษัท อินเด็กซ์  

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

(มหาชน) เพ่ือให้มีธุรกิจสือ่ท่ีครบวงจร ครอบคลมุทกุเซ็กเมนท์  

• บริษัทฯ ได้รับการโหวตให้เป็น "Best Small Cap" ของประเทศไทย และได้อันดับสองในการ

จ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ ซึง่จดัโดยนิตยสาร FinanceAsia 

• บริษัทฯ เข้าลงทนุใน บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือพฒันาความร่วมมือทางธุรกิจ เช่น 

ช่องทางการจําหนา่ยสนิค้า เป็นต้น 

• บริษัทฯ เข้าร่วมทุนในบริษัท คลีน คาราโอเกะ จํากัด เพ่ือให้บริหารจัดการเร่ืองลิขสิทธ์ิเพลง  

การจัดการเรียกเก็บเงิน จากตู้คาราโอเกะ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจด

ทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท 

• บริษัทฯ ลงทุนผ่าน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพ่ือขยายเข้าสู่ธุรกิจหนังสือพิมพ์  

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

จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 23.6 

ปี 2549 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ เข้าร่วมทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิสเนตคลบั จํากดั เพ่ือให้บริการด้านสถานออกกําลงักาย 

โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน จํานวน 40 ล้านบาท  

• บริษัทฯ เข้าร่วมทนุในบริษัท ลกัษ์มิวสคิ 999 จํากดั เพ่ือขยายธุรกิจด้านการผลติและจดัจําหนา่ย

สนิค้าเพลง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน จํานวน 20 ล้านบาท 

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

ปี 2551 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ขอเพิกถอนหลกัทรัพย์จาก

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

ปี 2552 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนใน บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทศัน์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามญั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 

ของทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท 

ปี 2553 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุในบริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จํากดั กบั บริษัท ซีเนริโอ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 

เพ่ือดําเนินการก่อสร้างสตดูิโอขนาดใหญ่ โดยถือหุ้นกนัในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน

จํานวน 200 ล้านบาท 

• บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ลกัษ์ แซทเทิลไลท์ จํากัด เพ่ือผลิตรายการออกอากาศผ่าน 

ดาวเทียม โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 10/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

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

สาธารณรัฐเกาหล ีเพ่ือประกอบธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจด

ทะเบียนทัง้หมด 540 ล้านบาท 

ปี 2555 บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด เพ่ือให้บริการแพลตฟอร์มโทรทศัน์

ผา่นดาวเทียม โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 100 ล้านบาท 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ได้ลงทุนในหุ้ นสามัญของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบเสียค่ารับชม (เพย์ ทีวี) โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียนทัง้หมด 1 ล้านบาท 

ปี 2556 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เพ่ือนําเงินจากการระดมทนุไปลงทนุใน Strategic Investment 

โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้ นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) ด้วยอัตราส่วนการ

จดัสรร 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหมใ่นราคาหุ้นละ 10 บาทจํานวน 106,052,989 หุ้น สง่ผลให้บริษัทฯ 

สามารถระดมเงินทุนคิดเป็นจํานวนประมาณ 1 พันล้านบาท จากการเพ่ิมทุนดังกล่าว ทําให้

บริษัทมีจํานวนทนุจดทะเบียน 636,317,936 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 636,317,936 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

• บริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทัล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ และชนะการประมูล 2 ช่องได้แก่ ช่องทัว่ไปความคมชัดสงู 

(วาไรตี ้เอชดี) และช่องทัว่ไปความคมชดัมาตรฐาน (วาไรตี ้เอสดี) 

ปี 2557 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั ได้จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากดั ซึง่ดําเนิน

ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมแบบเสยีคา่รับชม (เพย์ ทีวี) ให้แก่บริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ จํากดั และ

บริษัท แซท เทรดดิง้ จํากดั ได้เข้าลงทนุในบริษัท ซีทีเอช จํากดั (มหาชน) ซึ่งดําเนินธุรกิจบริการ

จดัสง่สญัญาณโทรทศัน์ผา่นสายเคเบิล/ให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  

• บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือนําเงินจากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการใหม่ๆ จ่าย

ชําระคืนหนี ้และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดําเนินการจดัสรรและเสนอขาย

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

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

ทนุให้แกน่กัลงทนุเฉพาะเจาะจง จํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น ในราคาไมต่ํ่ากวา่ 13.50 บาท

ต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนทุนจดทะเบียนจํานวน 819,949,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ น

สามญัจํานวน 819,949,729 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

• เปิดตวั “เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์” อยา่งเป็นทางการแล้ว เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ

โชว์บิสในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ และยงัถือเป็นการตอ่ยอดเพ่ือสร้างรายได้

เพ่ิมให้กลุม่ธุรกิจเพลงในภาพรวม 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 11/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ปี 2558 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

•  บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีบริษัทฯ ถืออยู่

ทัง้หมด จํานวน 49.55 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท ได้รับเงินสทุธิ (หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวข้อง) เทา่กบั 297.16 ล้านบาท 

• ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนุมัติการสละสิทธิการซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน

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

จํากัด)  ให้กับกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ส่งผลทําให้

บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จํากดั (ปัจจบุนัช่ือ บริษัท เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด) เท่ากับร้อยละ 51 รวมทัง้อนุมตัิการขายเงินลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ 

สตดูิโอ จํากดั ท่ีบริษัทฯ ถือครองทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้กบั บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรด

ดิง้ จํากดั (ปัจจบุนัช่ือ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั) อีกด้วย 

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

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

กวา่มลูคา่ตามบญัชี ซึ่งอยูท่ี่ราคาหุ้นละ 3.40 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557) คิดเป็นมลูค่า

รวมทัง้สิน้ 430 ล้านบาท 

• บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ในเครือของบริษัทฯ ทัง้หมด คิดเป็นมูลค่ารวม

ทัง้สิน้ 45.00 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวม 

28.89 ล้านบาท 

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

ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารสิทธ์ิของผลงานทัง้หมดและจะมีการ

แต่งตัง้ตวัแทนในการบริหารสิทธ์ิอย่างเป็นทางการอีกครัง้ สําหรับผลงานท่ีทาง GTH กําลงั

ดําเนินการผลิตอยู่นัน้ GTH จะดําเนินการผลิตต่อและนําออกเผยแพร่ในนามของ GTH จน

เสร็จสิน้ 

• บริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อย ช่ือ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั (GDH 559) เพ่ือประกอบธุรกิจ

ผลิตและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ รวมถึงสื่อโฆษณาและบริการจัดหานักแสดง โดยมีทุนจด

ทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 5 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 

ปี 2559 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 150 ล้าน

บาท 

 มีการประกาศยตุิบริการ Z PAY TV ซึง่ถือเป็นการยตุิบริการในสว่น PAY TV ท่ีดําเนินการและ

เป็นเจ้าของโดยกลุ่ม CTH  โดยกลุม่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการให้บริการดงักล่าวแต่

อย่างใด ขณะเดียวกนั ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม “GMM Z” ของกลุ่มบริษัทฯ 

ยงัคงดําเนินการจําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณให้ผู้ ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการฟรีทีวีได้

ตามปกติ ทัง้ในระบบ C-Band และ KU-Band 
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 หน้า 12/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 กลุ่มบริษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบ

ดิจิตอล งวดท่ี 3 ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559 

 บริษัทฯ เข้าทําสัญญาโดยตรงกับ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE 

FOOTBALL (“UEFA”) เพ่ือให้บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภาพและ

เสียงของการแข่งขนัฟุตบอลรอบคดัเลือกโซนยุโรปของรายการ 2018 FIFA World Cup และ

บริษัทฯ เข้าทําบนัทึกข้อตกลงกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั และบริษัท บีอีซี-

มลัติมีเดีย จํากดั (รวมเรียกว่า “BEC”) เพ่ือให้สิทธิ BEC เป็นผู้ถ่ายทอดและเผยแพร่ภาพและ

เสียงของการแข่งขนัฟุตบอลรอบคดัเลือกโซนยโุรปของ รายการ 2018 FIFA World Cup ผ่าน

ทางช่องรายการของ BEC 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ

รับทราบกรณี ONE ENTจะเพ่ิมทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 1,905 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพ่ิม

ทุนจํานวน 19,050,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (บริษัทฯ และ

กลุม่นายถกลเกียรตฯิ ) รวมถึงบริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั (“ประนนัท์ภรณ์”) ซึง่จะเข้ามาเป็น

ผู้ ถือหุ้นของ ONE ENT  โดยแบ่งการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็น 2 ครัง้ดงันี ้ เพ่ิมทุนครัง้ท่ี 1 จํานวน 

500 ล้านบาท จํานวน 5,000,000 หุ้น ท่ีราคา 100 บาทต่อหุ้น  เพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 จํานวน 1,405 

ล้านบาท จํานวน 14,050,000 หุ้น ท่ีราคา 100 บาทตอ่หุ้น  โดยภายหลงัจากการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 

2  ONE ENTจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,810 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กลุ่มนายถกลเกียรติฯ 

และประนันท์ภรณ์ จะถือหุ้นใน ONE ENT ร้อยละ 25.50 ร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50.00 

ของทนุจดทะเบียน ตามลําดบั ซึ่งผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระคํา้ประกนัและภาระหนีท่ี้

กลุม่ ONE ENT  (ซึ่งประกอบด้วย ONE ENT บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั และ/หรือบริษัท

ในเครือซึง่ ONE ENT เข้าไปถือหุ้นเป็นจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียน) มีตอ่

สถาบนัการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นใน ONE ENT    

 ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

10/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559) และผู้ ถือหุ้นเดิมของ ONE ENT ได้ลงนาม

ในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ ONE ENT กบับริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั(“สญัญาซือ้ขายหุ้น”) โดย

รายละเอียดสําคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้น คือ บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิมอ่ืนของ ONE ENT จะ

สละสิทธ์ิการซือ้หุ้นเพ่ิมทุนใน ONE ENT ในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ให้แก่ประนนัท์

ภรณ์ ซึ่งการสละสิทธ์ิดงักล่าวจะส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกล

เกียรติฯ ใน ONE ENT ภายหลงัการเพ่ิมทนุสองครัง้ จะลดลงเหลือร้อยละ 25.50 และร้อยละ 

24.50 ตามลําดบั นอกจากนี ้เมื่อผู้ ถือหุ้นเดิมของ ONE ENT  ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น

กับประนนัท์ภรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมของ ONE ENT จะดําเนินการให้สถาบัน

การเงินท่ีเป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมและให้วงเงินสินเช่ือแก่บริษัทฯ ให้ความยินยอมเพ่ือให้ประนนัท์

ภรณ์เข้าร่วมรับภาระคํา้ประกันและภาระหนีท่ี้กลุ่ม ONE ENT มีต่อสถาบันการเงินตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของประนนัท์ภรณ์ใน ONE ENT   

 ตามคําสั่ง คสช. ท่ี 76/2559 ฉบับลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 มีมติขยายงวดการชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีเหลืออีก 3 งวด (พ.ศ. 2560-2562) เป็น 6 งวด 
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 หน้า 13/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

(พ.ศ. 2560 – 2565) พร้อมทัง้ให้จ่ายดอกเบีย้ตามท่ีทาง กสทช. กําหนดโดยใช้อตัราดอกเบีย้

นโยบาย 

ปี 2560 บริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีสาํคญั ดงันี ้

 ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 ประนันท์ภรณ์จองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 1 ของ ONE ENT 

จํานวน 5,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดใน ONE ENT หลงัการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 1 ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 500 ล้านบาท ทัง้นี ้

การจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 ของ ONE ENT มีกําหนดภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดย

ผู้ ถือหุ้นเดิมของ ONE ENT (บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติฯ) จะสละสิทธิในการจองซือ้หุ้น

เพ่ิมทุน ทัง้หมด และในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เมื่อผู้ ถือหุ้นเดิมของ ONE ENT (บริษัทฯ 

และกลุ่มนายถกลเกียรติฯ) ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาถูกต้อง

ครบถ้วน ประนนัท์ภรณ์จะ (1) จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 ของ ONE ENT จํานวน 14,050,000 

หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 36.88 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดใน ONE ENT หลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

ครัง้ท่ี 2 ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,405 ล้านบาท และ (2) เข้าร่วมลงนาม

คํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นตอ่สถาบนัการเงินตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
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 หน้า 14/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

100%

25%

 

หมายเหตุ

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

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า

บริษัทอื�น

51%

51%

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล

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

บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย
100% 100%100%

100%

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

บจก. ดิจิตอล เจน 1) บจก. เสียงดีทวีสุข

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

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน)

บจก. จีดีเอช ห้าห้าเก้า

บจก. ภาพดีทวีสุข
40% (ประเทศจีน) 1)

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

100%

100%

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

100% 45% 100% 100%20%

บจก. เอ็กแซ็กท์

100% 35% 100% 70%

100%

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

100% 40% 100%

100%

100%

100% 25% 100%

บจก. มีฟ้า 1)

อินเตอร์เนชั�นแนล 100% 30% 100%

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

100% 19% 100%

25%

บจก. นาดาว บางกอก

บจก. จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลับ 1)

91%

บจก. แกรมมี� พับลิชชิ�ง เฮ้าส์

บจก. เมจิค ฟิล์ม 1)

100%

บจก. บลิส พับลิชชิ�ง

บจก. ซีเนริโอ

51%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ�ง

บจก. แฟนทีวี

บจก. ดิจิสตรีม บจก. สนุกดีทวีสุข

บจก. จีดีซี บจก. สวัสดีทวีสุข

บจก. ทร-ีอาร์ดี
50%

บจก. แฟมมิลี� โนฮาว

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

50%

บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี
100%

บจก. ดีทอล์ค

3.2 โครงสร้างกลุม่บริษัทในปัจจบุนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียด ดงันี ้
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3.3 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการทํางานอยา่งสร้างสรรค์ หลากหลายในทกุมิติ และมีคณุภาพในระดบั

สากล รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสง่มอบความสขุแบบไร้ขีดจํากดัให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง สอด

รับกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั ซึ่งกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดําเนินงานตาม

ประเภทและลกัษณะของธุรกิจ โดยจําแนกเป็น 2 กลุม่ธุรกิจใหญ่ คือ 

1) กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย  

1.1)  ธุรกิจเพลง  

ดําเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตัง้แต่การ

คดัเลือกศิลปิน การผลิตงานเพลง การทําการตลาด การบริหารคอนเทนต์เพลง และการจดัจําหน่าย

สินค้าทัง้ทาง Physical และ Digital โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลิตแนวเพลงท่ีหลากหลายตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบนักลุม่บริษัทฯ มีศิลปิน นกัร้อง และนกัแสดง มากกว่า 300 คน และคลงั

เพลงมากกวา่ 40,000 เพลง ทัง้นีธุ้รกิจเพลงสามารถจําแนกออกเป็น 5 ธุรกิจยอ่ยได้แก่ ธุรกิจการผลิต

และจําหน่ายสินค้าเพลง ธุรกิจดิจิทลัคอนเทนต์ ธุรกิจบริหารและจัดเก็บลิขสิทธ์ิ ธุรกิจโชว์บิซ ธุรกิจ

บริหารศิลปิน และธุรกิจขายสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจเพลง  

1.2) ธุรกิจทีวีดิจิทลั  

กลุม่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและชนะการประมลูในการใช้คลืน่ความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั

ในเชิงพาณิชย์ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชัดปกติและแบบความคมชัดสงู จํานวน 2 ช่อง โดยมี

ระยะเวลาการอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัเป็นเวลา 15 ปี นบัแต่วนัท่ี

ได้รับใบอนญุาต ทัง้นีร้ายละเอียดช่องทีวีดิจิทลัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย 

ประเภท 

ช่องรายการประเภททั่วไปความคมชดั

ปกต ิ

(Standard Definition) 

ช่องรายการประเภททั่วไปความคมชัดสงู 

(High Definition) 

ช่ือช่อง  จีเอ็มเอ็ม 25 (GMM 25)  วนั (One)  

เลขช่อง  ช่อง 25  ช่อง 31  

รูปแบบช่อง  เน้นรูปแบบรายการทกุประเภทให้สอดแทรก

ความสนกุ หรือเป็นช่องอารมณ์ด ีตอกยํา้

สโลแกน "สนกุทกุวนั อยูด้่วยกนัทกุเวลา"  

รายการคณุภาพท่ีมคีวามหลากหลายสามารถ

เข้าถงึทกุกลุม่เปา้หมาย ทัง้ขา่วท่ีแมน่ยํา ซิทคอม

สดุฮิตและละครชว่งไพรม์ไทม์ในโปรเจค "ละครด ีดู

ท่ีช่องวนั (One)"  

กลุม่เปา้หมาย  วยัรุ่นและคนรุ่นใหม ่ วยัรุ่น กลุม่ครอบครัวและคนทํางานท่ีช่ืนชอบความ

ทนัสมยั มีรสนิยมด ี 

เร่ิมออกอากาศ  เมษายน 2557  เมษายน 2557  
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2)  กลุ่มธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีสนบัสนนุและตอ่ยอดจากกลุม่ธุรกิจหลกั เพ่ือสร้างการเติบโตให้กบักลุม่บริษัทฯ ได้

อยา่งมัน่คงในระยะยาว ประกอบด้วย  

2.1) ธุรกิจสื่อวิทย ุกลุม่บริษัทฯ ผลิตรายการวิทยใุนระบบเอฟเอ็มเพ่ือออกอากาศผ่านสถานีวิทยกุระจายเสียง 

โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายการวิทยุทัง้สิน้ 3 สถานี ดงันี ้(1) Green Wave  F.M. 106.5 MHz. (2) 

EFM F.M. 94.0 MHz. และ (3) Chill FM F.M. 89.0 MHz (ในปี 2560 EFM จะมีการย้ายเลขคลื่นความถ่ี

เป็น เป็น 104.5 MHz. และ Chill FM จะเปลีย่นเป็นวิทย ุOnline) 

2.2) ธุรกิจภาพยนตร์  

ในปี 2558 กลุม่บริษัทฯ ดําเนินการธุรกิจภาพยนตร์ ภายใต้บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท จีทีเอช จํากดั โดยมี

ภาพยนตร์ออกฉาย 2 เร่ือง ได้แก่ “ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพกั ห้ามรักหมอ” และ “เมย์ไหน....ไฟแรงเฟร่อ” 

อย่างไรก็ดี เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต บริษัทฯ ได้ยตุิการดําเนินงานของบริษัท จีทีเอช 

จํากดั ตัง้แต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และปรับเปลีย่นโครงสร้างการถือหุ้น พร้อมทัง้จดัตัง้บริษัท

ใหม่ ภายใต้ช่ือ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด พร้อมดําเนินงานธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัทฯ ในปี 2559 

โดยมีภาพยนตร์ท่ีออกฉาย จํานวน 2 เร่ืองได้แก่ “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วนัเดียว” และ “พรจากฟ้า” ทัง้นี ้

บริษัทฯ มีเปา้หมายผลติภาพยนตร์ท่ีมคีณุภาพออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉลีย่ประมาณ 3 – 4 เร่ืองตอ่

ปี โดยผลิตภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาหลากหลายแตกต่างกนัไปแต่ยงัคงไว้ซึ่งแบบฉบบัของตวัเอง และมุ่งมัน่ท่ี

จะเป็นหนึง่ในผู้ผลติคอนเทนต์บนัเทิงท่ีดีท่ีสดุในระดบัประเทศ ซึง่บริษัทฯ มีความพร้อมทัง้ในด้านการผลิต

และศกัยภาพของบคุลากร ทีมงานท่ีมีความชํานาญ  เพ่ือนําเสนอภาพยนตร์ท่ีมีความแปลกใหมแ่ละสร้าง

ความสขุให้กบัคนดภูาพยนตร์ไทย 

2.3) ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้  

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผ่านช่องรายการโฮมช้อปปิง้ 24 ชั่วโมง บริหารงานโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ  

ช้อปปิง้ จํากดั โดยมุง่หวงัจะเป็นผู้ นําธุรกิจโฮมช้อบปิง้อนัดบัหนึง่ของเมืองไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์

การนําเสนอรายการโฮมช้อปปิง้รูปแบบ interactive และให้ความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์แบบตรงไปตรงมาทกุ

แง่มุม ในรูปแบบช่อง Shopfotainment (“Shopping” “Information” “Entertainment”) โดยมีผลิตภัณฑ์

หลากหลายประเภท เน้นบริการการจัดส่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยให้บริการจัดส่งทั่วประเทศโดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย พร้อมทางเลือกในการชําระเงินท่ีหลากหลาย เช่น การชําระเงินผ่านเครดิตคาร์ด หรือการชําระ

เงินสดเมื่อได้รับสนิค้า 

2.4) ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  

การดาํเนินธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมของบริษัทฯ  แบง่ออกได้เป็น 2 สว่นหลกั คือ  

o ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม “GMM Z” เป็นการจดัจําหนา่ยกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม 

ได้แก่ 

- กล่อง GMM Z HD Slim เป็นกล่องรุ่นใหม่ท่ีสามารถรับชมช่องแบบความคมชัดสงูระดบั Full HD 

1080P พร้อมฟังก์ชัน่ครบครัน มีระบบทนัสมยัและรีโมทอจัฉริยะ จดักลุม่ช่องรายการทําให้หาช่อง

ง่าย 
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- กลอ่ง GMM Z HD Lite ซึง่เป็นกลอ่งรุ่นใหม่ท่ีสามารถรับชมช่องแบบความคมชดัสงู และรองรับทีวี

ดิจิทลัได้ด้วย สาํหรับลกูค้าท่ีต้องการรับชมภาพแบบความคมชดัสงูในราคายอ่มเยากวา่  

- กลอ่ง GMM Z Smart สําหรับกลุม่ลกูค้าระดบักลางสามารถใช้ได้ทัง้ดาวเทียมระบบ C-Band และ 

KU-Band 

- กล่อง GMM Z Mini สําหรับรองรับลูกค้าท่ีมีงบประมาณจํากัดและต้องการเปลี่ยนวิธีการรับชม

โทรทศัน์จากเสาก้างปลามาเป็นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

- กล่อง GMM Z Mini Gold เป็นกล่องรุ่นใหม่ เปลี่ยนโฉมหน้าเป็นหน้าปัดสีทอง พร้อมรีโมทเล็ก 

กะทดัรัด กระชบัมือ 

- กลอ่ง GMM Z ZEASON เป็นกลอ่งรับสญัญาณดิจิทลัทีวี ความคมชดัระดบั Full HD ดภูาพ ดหูนงั 

ฟังเพลงด้วย USB Port มีปุ่ มกดหน้าเคร่ือง รองรับระบบ PVR อดัรายการโปรดลว่งหน้า Biss Key 

ไร้ปัญหาจอดํา มีระบบ Timeshift หยดุเลน่ภาพได้ดงัใจ 

- กลอ่ง GMM Z STREAM เป็นกลอ่งรับสญัญาณอินเตอร์เน็ตทีวี ด้วยระบบปฏิบตัิการ Android 5.1 

ชดัท่ีสดุในระดบั Ultra HD 4K พร้อม Air Mouse Remote 

- กล่อง GMM Z HD WISE เป็นกล่องรุ่นใหม่ คมชัดระดบั Full HD มีระบบ PVR, Time Shift พร้อม

ฟังก์ชัน่รองรับการเลน่มีเดียครบครัน 

- กล่อง GMM Z Music Box เป็นเคร่ืองเล่นเพลงพกพารุ่นใหม่ รวมบทเพลงดงัจากสุดยอดศิลปิน

แกรมมี ่ทัง้ลกูทุง่และลกูกรุง ลขิสทิธ์ิแท้กวา่ 3,200 เพลง มาไว้ในเคร่ืองเดียว 

o ธุรกิจช่องโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม เป็นธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์เพ่ือออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ผา่น

ดาวเทียมไทยคม ณ สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ได้ผลติช่องโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม รวม 2 ช่อง ดงันี ้

ช่อง ประเภทรายการ กลุ่มเป้าหมาย ออกอากาศครัง้แรก 

Fan Music   เพลงไทยของกลุม่บริษัทฯ 

ทกุประเภท ทัง้ ป๊อบ ร็อค 

แดนซ์ ลกูทุง่  

ทกุเพศทกุวยั  เปลีย่นรูปแบบจาก Fan TV 

(เพลงลกูทุง่) Fan Music 

ในปี 2558  

Money 

Channel* 

รายการเก่ียวการเงินการ

ลงทนุ  

คนทัว่ไป และวยัทํางานท่ีมี

ความสนใจเร่ืองเก่ียวกบั

การเงินและการลงทนุ  

ตลุาคม 2552  

หมายเหต ุ* บริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ผา่น

บริษัท แฟมมิลี ่โนฮาว จํากดั  



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 18/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

4. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560  (ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีรายช่ือ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นางสาวบษุบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุม่ /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม 

มีเดีย/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม 

วนั ดิจิทลัทีวี/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4 นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม 

มิวสคิ  

5 นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน/ กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

6 นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าท่ีกฎหมาย/ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ท่ีมา : บริษัทฯ 

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท่ีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นวันท่ี 15 มีนาคม 2560  (ล่าสุด) มี

รายละเอียดดงันี ้

 รายชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม* 392,834,599 47.91 

2. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 133,051,623 16.23 

3. นายณฐัพล จฬุางกรู 77,028,900 9.39 

4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 26,552,520 3.24 

5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.98 

6. นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77 

7. ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 12,278,693 1.50 

8. นายฟา้ใหม ่ดาํรงชยัธรรม* 9,000,000 1.10 

9. นายระฟา้ ดาํรงชยัธรรม* 9,000,000 1.10 
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 หน้า 19/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 รายชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

10. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,856 0.85 

หมายเหต ุ: * กลุม่นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ประกอบด้วย นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ถือหุ้น 392,834,599 หุ้น 

(คิดเป็นร้อยละ 47.91)   บริษัท เกิดฟ้า จํากดั** ถือหุ้น 6,139,745 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.75)  นาย

ฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.10) และ นายระฟ้า  ดํารงชยัธรรม 

ถือหุ้น 9,000,000  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.10) และยงัรวมถึงผู้ ถือหุ้นอีก 2 ราย ท่ีไมอ่ยูใ่นรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่  ได้แก่ นางสาว ฟ้าฉาย ดํารงชัยธรรม ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.60) 

และ นางสาวอิงฟา้ ดํารงชยัธรรม ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.60) 

** ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เกิดฟ้า จํากัด ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย นายฟ้าใหม่ ดํารงชัย

ธรรม นายระฟ้า ดํารงชยัธรรม นางสาวอิงฟ้า ดํารงชยัธรรม และนางสาวฟ้าฉาย ดํารงชยัธรรม ใน

สดัสว่นการถือหุ้นคนละร้อยละ 25.00 

ท่ีมา : www.set.or.th และ www.bol.co.th 
 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 20/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

5. ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (สาํหรับปีบัญชี 2557-2559) 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม  2559 

ท่ีผา่นการตรวจสอบจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มรีายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 868,821       12.0    1,058,808     14.0    864,526            6.0       

     เงินลงทุนชั่วคราว 250,651       3.5      175,952       2.3      1,075,891          7.4       

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,397,272    19.3    1,414,957     18.6    2,239,273          15.5     

     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 62,387         0.9      59,973         0.8      39,977              0.3       

     สินค้าคงเหลือ 370,797       5.1      300,990       4.0      629,252            4.4       

     เงินทดรองจ่าย 27,112         0.4      45,760         0.6      76,122              0.5       

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 267,589       3.7      290,068       3.8      367,528            2.5       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,244,629    44.8    3,346,508     44.1    5,292,569          36.6     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า 263,233       3.6      616,363       8.1      326,149            2.3       

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 276,672       3.8      275,721       3.6      277,595            1.9       

     เงินลงทุนระยะยาวอื่น 3,656          0.1      3,504           0.0      1,286,429          8.9       

     เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -              -      -              -      -                   -       

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 429,879       5.9      524,046       6.9      1,428,854          9.9       

     ค่าความนิยม -               36,660         0.5      36,660              0.3       

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 684,313       9.4      348,602       4.6      402,516            2.8       

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1,608,499    22.2    1,739,140     22.9    4,685,378          32.4     

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 486,471       6.7      416,019       5.5      437,989            3.0       

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 251,234       3.5      283,052       3.7      287,198            2.0       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,003,957    55.2    4,243,107     55.9    9,168,767          63.4     

รวมสินทรัพย์ 7,248,586    100.0  7,589,615     100.0  14,461,336        100.0    

งบการเงินรวม

 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 21/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

         หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 322,905       4.5      3,000           0.0      964,057            6.7       

     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,210,404    16.7    1,489,010     19.6    1,801,362          12.5     

     รายได้รับล่วงหน้า 444,961       6.1      436,021       5.7      390,287            2.7       

     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ 3,890          0.1      -              - -                   -

     ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,497,182    20.7    -              - 30,000              0.2       

     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 14,600         0.2      11,452         0.2      12,657              0.1       

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

        ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 409,884       5.7      409,814       5.4      916,383            6.3       

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9,113          0.1      8,243           0.1      27,084              0.2       

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 266,332       3.7      209,129       2.8      326,374            2.3       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,179,272    57.7    2,566,669     33.8    4,468,204          30.9     

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 597,206       8.2      1,625,545     21.4    3,325,266          23.0     

   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 26,594         0.4      29,145         0.4      35,159              0.2       

    ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

       - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 679,912       9.4      1,024,311     13.5    2,830,404          19.6     

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 297,086       4.1      310,151       4.1      313,441            2.2       

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 78               0.0      122              0.0      4,558                0.0       

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -              -         -              -         -                   -           

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,600,875    22.1    2,989,274     39.4    6,508,828          45.0     

รวมหนี้สิน 5,780,147    79.7    5,555,944     73.2    10,977,033        75.9     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

        ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 819,950       11.3    819,950       10.8    819,950            5.7       

     ส่วนเกินทุน

        ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 4,847,629    66.9    4,847,629     63.9    4,847,629          33.5     

        ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่โอนชดเชยขาดทุนสะสม

           ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 271,204       3.7      271,204       3.6      271,204            1.9       

        ส่วนเกินทุนจากส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 859,297       11.9    859,297       11.3    860,965            6.0       

     กําไรสะสม

        จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 81,995         1.1      63,632         0.8      63,632              0.4       

        สํารองตามกฎหมายที่โอนชดเชยขาดทุนสะสม

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

        ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (5,160,959)   (71.2)   (4,622,447)    (60.9)   (3,424,549)         (23.7)    

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (466,946)      (6.4)     (467,048)      (6.2)     (445,525)           (3.1)      

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,302,170    18.0    1,822,216     24.0    3,043,305          21.0     

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 166,268       2.3      211,455       2.8      440,998            3.0       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,468,438    20.3    2,033,672     26.8    3,484,303          24.1     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,248,586    100.0  7,589,615     100.0  14,461,336        100.0    

งบการเงินรวม
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 หน้า 22/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

การดําเนินงานต่อเนื่อง

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,407,781            32.4             2,743,007            28.3        2,677,334         28.9       

รายได้จากการให้บริการ 3,638,741            49.0             4,606,887            47.5        5,348,112         57.7       

รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ 1,248,116            16.8             1,248,429            12.9        831,937            9.0         

รายได้อื่น    

   ดอกเบี้ยรับ 12,923                 0.2               19,822                0.2         56,595              0.6         

   เงินปันผลรับ 5                         0.0               -                      12,358              0.1         

   กําไรจากการขายเงินลงทุน -                       228,138              2.4         147,049            1.6         

   กําไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 2,557                  0.0               731,281              7.5         -                   -         

   อื่น ๆ 119,920               1.6               126,013              1.3         190,557            2.1         

รวมรายได้อื่น 135,404               1.8               1,105,255            11.4        406,559            4.4         

รวมรายได้ 7,430,042            100.0           9,703,577            100.0      9,263,943         100.0     

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทุนขายและบริการ 4,586,306            61.7             5,742,911            59.2        6,223,409         67.2       

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 526,497               7.1               638,895              6.6         815,162            8.8         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,335,081            31.4             2,889,156            29.8        2,979,107         32.2       

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                       1,030,340            10.6        -                   -         

รวมค่าใช้จ่าย 7,447,885            100.2           10,301,302          106.2      10,017,677        108.1     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (17,843)                (0.2)              (597,725)             (6.2)        (753,734)           (8.1)        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 16,616                 0.2               4,513                  0.0         14,351              0.2         

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (353,130)              (4.8)              (337,734)             (3.5)        10,152              0.1         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ (354,357)              (4.8)              (930,946)             (9.6)        (729,230)           (7.9)        

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (188,174)              (2.5)              (271,593)             (2.8)        (458,532)           (4.9)        

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (542,531)              (7.3)              (1,202,538)           (12.4)       (1,187,762)        (12.8)      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9,129                  0.1               67,307                0.7         71,387              0.8         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (533,402)              (7.2)              (1,135,232)           (11.7)       (1,116,374)        (12.1)      

การดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก -                      -               -                     -         (1,228,996)        (13.3)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (533,402)              (7.2)              (1,135,232)           (11.7)       (2,345,371)        (25.3)      
 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

   กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (520,149)              (1,145,484)           (1,183,521)        

   ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก -                      -                     (1,228,996)        

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (520,149)              (1,145,484)           (2,412,517)        

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

   กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (13,253)                10,252                67,147              

   กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก -                      -                     -                       

กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

     ของบริษัทย่อย (13,253)                10,252                67,147              

(533,402)              (1,135,232)           (2,345,371)        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.63)                   บาท (1.40)                   บาท (3.66)                บาท

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.63)                   บาท (1.40)                   บาท (1.80)                บาท

งบการเงินรวม

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 23/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (533,402)      (7.2)     (1,135,232)    (11.7)   (1,135,232)         (11.7)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -               (53,829)        (0.6)     -                    

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 170             0.0      (1,493)          (0.0)     (106)                  (0.0)      

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

   หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (67)              (0.0)     33               0.0      35,125              0.4       

โอนกลับผลขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 103             0.0      (75,352)        (0.8)     (40,208)             (0.4)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (533,300)      (7.2)     (1,210,584)    (12.5)   (1,175,439)         (12.1)    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (520,046)      (1,219,421)    (1,242,586)         

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (13,253)        8,837           67,147              

(533,300)      (1,210,584)    (1,175,439)         

งบการเงินรวม

 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 24/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (542,531)              (1,202,538)           (1,187,762)        

ขาดทุนก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก -                      -                     (1,228,996)        

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (542,531)              (62.4)            (1,202,538)           (33.9)       (2,416,758)        (279.5)    

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา 166,441               19.2             275,525              7.8         296,050            34.2       

   ค่าตัดจําหน่าย 469,742               54.1             294,974              8.3         941,936            109.0     

   ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 130,641               15.0             179,149              5.0         225,121            26.0       

   ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ 18,041                 2.1               (19,487)               (0.5)        (30,416)             (3.5)        

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) (1,344)                 (0.2)              (153,496)             (4.3)        (33,336)             (3.9)        

   ค่าเผื่อ (โอนกลับ) สินค้ารับคืน 85,253                 9.8               5,390                  0.2         (109,370)           (12.7)      

   ค่าเผื่อ(โอนกลับ) การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (21,765)                (2.5)              -                     -                   

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                       1,030,340            29.0        -                   -         

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                       124,707              3.5         -                   -         

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,442)                 (0.5)              4,496                  0.1         188,501            21.8       

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม 36,660                 4.2               -                     -                   

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      - (54,480)               (1.5)        (3,226)               (0.4)        

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า -                      - (103,401)             (2.9)        -                   - 

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

   (กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                       (70,257)               (2.0)        (147,049)           (17.0)      

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 19,105                 2.2               (1,454)                 (0.0)        10,495              1.2         

   เงินปันผลรับ (5)                        -               -                     -         (12,358)             (1.4)        

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (16,616)                (1.9)              (4,513)                 (0.1)        (14,351)             (1.7)        

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 353,130               40.6             337,734              9.5         (10,152)             (1.2)        

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (โอนกลับ) 80,906                 9.3               (9,362)                 (0.3)        20,009              2.3         

   กําไรที่เกิดจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (2,557)                 (0.3)              (731,281)             (20.6)       -                   -         

   ดอกเบี้ยรับ (12,923)                (1.5)              (19,822)               (0.6)        (56,595)             (6.5)        

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 188,174               21.7             271,593              7.6         458,532            53.0       

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 945,913               108.9           153,816              4.3         (694,561)           (80.3)      

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (26,987)                (3.1)              617,045              17.4        (120,433)           (13.9)      

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (2,423)                 (0.3)              (62,377)               (1.8)        172,514            20.0       

   สินค้าคงเหลือ (165,553)              (19.1)            329,193              9.3         (61,915)             (7.2)        

   เงินทดรองจ่าย 18,533                 2.1               25,035                0.7         76,978              8.9         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 105,616               12.2             59,638                1.7         (108,605)           (12.6)      

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (727,245)              (83.7)            (351,506)             (9.9)        (595,976)           (68.9)      

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (247,011)              (28.4)            20,197                0.6         (277,855)           (32.1)      

   รายได้รับล่วงหน้า 21,472                 2.5               56,832                1.6         (127,154)           (14.7)      

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (25,631)                (3.0)              (87,356)               (2.5)        62,281              7.2         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (12,753)                (1.5)              (17,397)               (0.5)        (8,027)               (0.9)        

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -                      -               -                     -         -                   -         

 เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (116,070)              (13.4)            743,121              20.9        (1,682,753)        (194.6)    

   จ่ายดอกเบี้ย (111,640)              (12.8)            (144,998)             (4.1)        (191,512)           (22.2)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (145,862)              (16.8)            (226,978)             (6.4)        (246,662)           (28.5)      

   จ่ายเงินชดเชยเลิกจ้าง (80,498)                (9.3)              -                     -                   

   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 52,070                 6.0               -                     -                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (402,000)              (46.3)            371,146              10.5        (2,120,927)        (245.3)    

งบการเงินรวม

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 25/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้ออุปกรณ์ (71,339)        (8.2)     (273,067)      (7.7)     (504,185)           (15.0)    

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินลดลง (4,733)         (0.5)     (15,388)        (0.4)     -                   -       

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า -              - (571,550)      (16.1)   (10,298)             (0.3)      

เงินสดลดลงสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -              - 220,806       6.2      (749,045)           (22.3)    

เงินสดลดลงสุทธิจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย (4,798)         (0.6)     (34,084)        (1.0)     -                   -       

เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม -              - -              - 6,967                0.2       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม 2,500          0.3      -              -                   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า -              - 438,686       12.4    -                   -       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -               297,803       8.4      188,737            5.6       

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม -               (3,600)          (0.1)     (5,400)               (0.2)      

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น (236)            -      -              -      (5,423)               (0.2)      

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 17,627         2.0      111,526       3.1      48,360              1.4       

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) -              -      -              -      404,130            12.0     

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 5                 0.0      -              -      12,358              0.4       

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 11,157         1.3      9,163           0.3      11,949              0.4       

เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย (31,580)        (3.6)     2,450           0.1      -                   -       

ดอกเบี้ยรับ 12,923         1.5      19,822         0.6      65,244              1.9       

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) (74,699)        (8.6)     899,939       25.3    988,726            29.5     

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (420,000)      (48.3)   (305,000)      (8.6)     (1,130,000)         (33.7)    

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (563,174)      (64.8)   797,506       22.5    (677,882)           (20.2)    

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 319,905       36.8    (901,057)      (25.4)   (3,307,841)         (98.5)    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ 3,890          0.4      -              -                   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 467,980       53.9    1,012,350     28.5    5,409,190          161.2    

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว -               (1,022,500)    (28.8)   (2,318,000)         (69.1)    

จ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (16,405)        (1.9)     (15,583)        (0.4)     (23,136)             (0.7)      

เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (353)            (0.0)     (46,089)        (1.3)     (80,564)             (2.4)      

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -              -      -              -      2,450,666          73.0     

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 775,017       89.2    (972,878)      (27.4)   2,130,316          63.5     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 170             0.0      (1,493)          (0.0)     (106)                  (0.0)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (189,986)      (21.9)   194,282       5.5      1,823,475          54.3     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,058,808    121.9  3,356,600     94.5    1,533,125          45.7     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 868,821       100.0  3,550,882     100.0  3,356,600          100.0    

2,297,791,976   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้ชําระเงิน -              -              11,397              

   สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน 17,002         11,104         17,442              

งบการเงินรวม
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 หน้า 26/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

อัตราส่วนทางการเงิน

2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.78 เท่า 1.30 เท่า 1.18 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.48 เท่า 0.90 เท่า 0.96 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด* (0.03)           เท่า 0.21             เท่า (0.27)                 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า * 7.46 เท่า 6.88 เท่า 5.06 เท่า

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 49 วัน 53 วัน 72 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ * 13.65 เท่า 12.35 เท่า 9.97 เท่า

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 27 วัน 30 วัน 37 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ * 4.79 เท่า 4.82 เท่า 3.91 เท่า

ระยะเวลาชําระหนี้ 76 วัน 76 วัน 93 วัน

Cash Cycle -1 วัน 7                 วัน 15                    วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรขั้นต้น 37.13          % 33.21           % 29.74                %

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (0.41)           % (6.38)            % (8.95)                 %

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร 377.22         % (120.33)        % 204.54              %

อัตรากําไรสุทธิ (7.00)           % (11.80)          % (26.04)               %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น * (33.30)         % (47.09)          % (79.24)               %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ * (7.01)           % (10.39)          % (17.83)               %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร * (74.16)         % (89.09)          % (131.71)             %

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ * 1.00 เท่า 0.88 เท่า 0.68 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.94 เท่า 2.73 เท่า 3.15 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (1.04)           เท่า 5.13             เท่า (8.79)                 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน(cash basis) (0.23)           เท่า 0.62             เท่า (0.70)                 เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล -              % -              % -                   %

อัตราการเติบโต (Growth Ratio)

สินทรัพย์รวม (4.49)           % (47.52)          % 14.74                %

หนี้สินรวม 4.04            % (49.39)          % 27.24                %

รายได้จากการขายหรือบริการ (15.16)         % (2.92)            % (16.54)               %

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (18.89)         % (7.02)            % (9.49)                 %

กําไรสุทธิ (54.59)         % (52.52)          % 88.08                %

ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.59 บาท 2.22 บาท 4.62 บาท

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น ** (0.63)           บาท (1.40)            บาท (3.66)                 บาท

เงินปันผลต่อหุ้น*** -              บาท -              บาท -                   บาท

 *  ใช้วิธีการคํานวณแบบหาค่าเฉลี�ย

**  คํานวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

***  เงินปันผลต่อหุ้นใช้เกณฑ์ accrued

งบการเงินรวม
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 หน้า 27/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

รายได้   

ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้ 9,263.94 ล้านบาท 9,703.57 ล้านบาท และ 7,430.04 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ง

รายได้ของบริษัทฯ มาจากการดําเนินธุรกิจบนัเทิงแบบครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจทีวีดิจิทลั ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจ

ภาพยนตร์ ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ ธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ทัง้นีร้ายได้รวมในปี 2558 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปี 2557 ร้อย

ละ 4.75 หรือ 439.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของธุรกิจเพลง โดยเฉพาะเพลงดิจิทลั ซึง่สามารถขยายตลาด

ในช่องทางโซเชียลมีเดียได้เป็นท่ีนา่พอใจ การเติบโตของธุรกิจโฮมช้อปปิง้ซึง่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และการเติบโตในทีวีดิจิทลั 

นอกจากนีใ้นปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย หลายรายการตามแผนบริหารการลงทนุ อยา่งไร

ก็ตาม ในปี 2558 ได้มีการจดัประเภทเงินลงทนุใน ONE ENT เป็นเงินลงทนุในการร่วมค้า และบนัทึกด้วยวิธีสว่นได้เสีย จึงไม่มี

การนําเสนอข้อมูลทางการเงินของส่วนงานดิจิทลัช่องวนัในแต่ละรายการในงบการเงินรวม แต่จะปรากฏในรายการส่วนแบ่ง

กําไร/ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 

ในสว่นของรายได้รวมในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 โดยไม่รวมกําไรจากการขายเงินลงทนุและการปรับโครงสร้างในปี

ก่อนหน้า พบว่ามีรายได้ลดลงร้อยละ 4.09 หรือ 372.74 ล้านบาท สืบเน่ืองจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมโฆษณาในช่วง

ปลายปี 2559  

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย   

ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจํานวน 6,223.41 ล้านบาท 5,742.91 ล้านบาท และ 4,586.31 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 70.26 ร้อยละ 66.79 และร้อยละ 62.87 ของรายได้จากการขาย การให้บริการ และค่าลิขสิทธ์ิใน

แต่ละปี ในปี 2558 นัน้ บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการลดลงและคิดเป็นสดัสว่นลดลงจากปีก่อน โดยธุรกิจท่ีมีต้นทนุลดลงคือ 

แพลทฟอร์มแซท ขณะท่ีกลุม่ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์มีความสามารถในการควบคมุต้นทนุได้ดีขึน้ แม้รายได้จะปรับตวั

ลดลง แตย่งัสามารถทํากําไรขัน้ต้นได้สงูกวา่ปีก่อน สว่นธุรกิจท่ีมีสดัสว่นต้นทนุสงูขึน้ คือธุรกิจทีวีดิจิทลัท่ีมีต้นทนุสงูขึน้จากคา่สง่

สญัญาณ (MUX) และต้นทนุการผลิตรายการ ขณะท่ีธุรกิจโฮมช้อปปิง้ มีสดัสว่นต้นทนุขายเพ่ิมขึน้สอดคล้องกบัการเติบโตของ

รายได้ 

สว่นในปี 2559 นัน้ ต้นทนุขายและบริการยงัคงลดลงและคิดเป็นสดัสว่นลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจากปีกอ่น เน่ืองจากกลุม่ธุรกิจดิจิทลั

ทีวีควบคุมต้นทนุได้ดีพร้อมผลกัดนัยอดขายให้เติบโตขึน้แบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกบัธุรกิจภาพยนตร์บริหารต้นทนุได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ แม้รายได้จะปรับตวัลดลงแต่มีอตัรากําไรขัน้ต้นสงูกวา่ปีก่อน ขณะท่ีโฮมช็อปปิง้มีการคดัสรรสนิค้าและวางกลยทุธ์

การขายให้สามารถทํากําไรได้สงูขึน้  

คา่ใช้จ่ายในการขาย การบริการ และการบริหารสําหรับปี 2557 – 2559 มีจํานวน 3,794.26 ล้านบาท 3,528.05 ล้านบาท และ 

2,861.58 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.95 ร้อยละ 36.36 ร้อยละ 38.51 ของรายได้รวมแต่ละปี ซึ่งมีแนวโน้ม

ลดลงตามลําดบั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อ และธุรกิจ

โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม โดยในส่วนของธุรกิจโฮมช้อปปิง้และธุรกิจทีวีดิจิทลัยงัคงมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้ตามรายได้ท่ี

เพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ภายหลงับริษัทฯ ได้ทําการปรับผงัธุรกิจ ร่วมกับการควบคุมทุนอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ส่งผลให้ปี 2559 

คา่ใช้จ่ายรวมในการขาย การบริการ และการบริหารลดลงถึงร้อยละ 18.89 หรือ 666.47 ล้านบาท 
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 หน้า 28/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ขาดทุน   

สําหรับผลประกอบการในปี 2557 - 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 2,345.37 ล้านบาท 1,135.23 ล้านบาท และ 

533.40 ล้านบาท ตามลาํดบั สาเหตท่ีุบริษัทฯ มีผลขาดทนุในช่วงดงักลา่ว เป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทนุของธุรกิจเพย์ ทีวี ใน

คร่ึงปีแรก 2557 และจากธุรกิจสื่อท่ีมีรายได้ค่าโฆษณาลดลง แต่มีต้นทุนในการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัเพ่ิมสงูขึน้ เช่น ต้นทนุใน

การผลิตรายการ ประกอบกบัต้นทุนทางการเงินท่ีสงูขึน้ นอกจากนี ้ผลประกอบการขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2558 นัน้ยงั

ได้รับผลมาจากรายการปรับปรุงทางบญัชี ประกอบด้วยการตัง้สาํรองคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในธุรกิจเพย์ทีวีกวา่ 1,030 ล้าน

บาท และการปรับปรุงมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุใบอนญุาตทีวีดิจิทลัให้สอดคล้องกบัประกาศท่ีจดัทําโดยคณะกรรมการมาตรฐาน

การบญัชีท่ีเผยแพร่ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2559 ทําให้บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนเพ่ิมอีก 92 ล้านบาท อย่างไรก็ดี อตัราขาดทุน

สทุธิในปี 2558 มีการปรับตัวดีขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และธุรกิจเพลง

สามารถพลิกฟืน้กลบัมาเติบโต ในขณะท่ีธุรกิจทีวีดิจิทลัยงัคงมีผลขาดทนุเน่ืองจากยงัเป็นช่วงเร่ิมต้นของการลงทนุ  สําหรับผล

ประกอบการขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2559 นัน้ก็มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากทีวีดิจิทลัมีพฒันาการท่ีดีขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง ขณะท่ีธุรกิจเพลง และธุรกิจยอ่ยตา่ง ๆ สามารถบริหารการขายและต้นทนุได้เป็นอยา่งดี  

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 มีจํานวน 14,461.34  ล้านบาท 7,589.62 ล้านบาท และ 7,248.59 ล้านบาท 

ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 36.60 ร้อยละ 44.09 และร้อยละ 44.76 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี โดยสินทรัพย์

หมุนเวียนหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น จากทัง้ธุรกิจสื่อ วิทยุ ภาพยนตร์ และเทรดดิง้ การลดลงของ

สนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2558 เป็นผลมาจาก การชําระหนีเ้งินกู้  การไถ่ถอนเงินลงทนุชัว่คราว การชําระค่าใบอนญุาตดิจิทลัทีวี

งวดท่ี 2 การลดลงของลกูหนีแ้ละสินค้าคงเหลือ ขณะท่ีสินทรัพย์หมนุเวียนในปี 2559 ลดลงการชําระค่าคอนเทนต์และลิขสิทธ์ิ

รายการตา่ง ๆ การลดลงของลกูหนี ้และการจ่ายคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวีงวดท่ี 3 

ด้านสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนในปี 2557 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 63.40 ร้อยละ 55.91 และร้อยละ 55.24 ของสนิทรัพย์รวม โดยการ

ลดลงของสินทรัพย์ในปี 2558 เกิดจากการไถ่ถอนเงินลงทนุชัว่คราวในหุ้นซีเอ็ด กลุ่มสิ่งพิมพ์ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ เคอารีน่า เพ่ือ

นําไปชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้และใช้หมนุเวียนในกิจการ รวมถึงมีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนใน CTH และมีการการ

เปลี่ยนประเภทเงินลงทนุใน ONE ENT เป็นเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า ควบคู่กบัการปรับปรุงใบอนญุาตประกอบธุรกิจดิจิทลัทีวี

ให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ขณะท่ีในปี 2559 มีการขายทรัพย์สินของกิจการท่ีหยุดดําเนินงานทําให้

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง สาํหรับในสว่นของเงินลงทนุในการร่วมค้านัน้ เพ่ิมขึน้ในปี 2558 จากการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุใน ONE ENT 

และปรับตวัลดลงอีกครัง้ในปี 2559 จากการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุระหวา่งปีของ ONE ENT  

 

หนีส้ิน   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจํานวน 10,977.03 ล้านบาท 5,555.94 ล้านบาท และ 5,780.15 ล้าน

บาท ตามลาํดบั เมื่อพิจารณาโครงสร้างหนีส้นิรวมในปี 2557 – 2559 พบวา่ ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียนร้อยละ 40.71 ร้อยละ 

46.20 และร้อยละ 72.30 ของหนีส้นิรวมในแตล่ะปี ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 59.29 ร้อยละ 53.80 และร้อยละ 

27.70 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ทัง้นี ้หนีส้ินรวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 49.39 หรือ 5,421.09 ล้านบาท เป็นผล
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 หน้า 29/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

จากการชําระหนีเ้งินกู้ยืมท่ีครบกําหนด และในสว่นหนีส้นิใบอนญุาตทีวีดิจิทลั  ซึ่งมีการลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ

ใน ONE ENT  เป็นเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า ขณะท่ีหนีส้ินรวมในปี 2559 เพ่ิมขึน้อีกครัง้จากการเบิกเงินกู้ยืมธนาคารเพ่ิมเติม

เพ่ือชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดิจิทลัทีวี และใช้หมนุเวียนในธุรกิจดิจิทลัทีวี ทัง้นีห้ากพิจารณาเฉพาะหนีส้ินหมนุเวียนในปี 

2559 พบว่ามีการเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีบางสดัสว่นทางการเงินของสว่นงานดิจิทลัทีวีท่ีไม่เป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 จึงได้มีการจดัประเภทเงินกู้ยืมนัน้เป็นสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึง่ปีในช่วงเวลานบัจาก

วนัสิน้รอบระยะเวลา จนถึงวนัท่ีได้รับหนงัสือผ่อนผนัของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม

ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ธนาคารได้มีหนงัสอืผ่อนผนัการดํารงสดัสว่นทางการเงินให้แก่ดิจิทลัทีวีทัง้สองช่องเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว กลา่วคือปัจจบุนัได้จดัประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึง่ปีดงักลา่วให้เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวเช่นเดิมแล้ว  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมจํานวน 3,484.31  ล้านบาท 2,033.68 ล้านบาท และ 

1,468.44 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าร้อยละ 41.63 หรือ 1,450.63 

ล้านบาท จากการท่ีบริษัทฯ ประสบผลขาดทนุจากการดําเนินงานระหว่างปี สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2558 ร้อยละ 27.79 หรือ 565.23 ล้านบาท เน่ืองจากยอดขาดทนุสะสมท่ีเพ่ิมขึน้จากผลประกอบการท่ี

ขาดทนุของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยงัสามารถดํารงอตัราสว่นอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุได้ตามท่ีกําหนด

ในสญัญาเงินกู้  

 

สภาพคล่อง 

ในปี 2557 และ 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดําเนินงานจํานวน 2,120.93 ล้านบาท และ 402 ล้านบาท 

ตามลําดบั และในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงาน 371.15 ล้านบาท สําหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 และ 2559 มีจํานวน 677.88 ล้านบาท และ 563.17 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสว่นใหญ่เกิด

จากการซือ้อปุกรณ์และการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทุนชั่วคราว รวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทลั และในปี 2558 มี

กระแสเงินสดได้มาจากการลงทนุเป็นจํานวน 797.51 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัท

ยอ่ย และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุของ ONE ENT จากบริษัท

ยอ่ยเป็นการร่วมค้า สว่นกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการจดัหาเงินในปี 2557 เท่ากบั 2,130.32ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสด

รับจากการเพ่ิมทนุ และในปี 2559 มีกระแสเงินสดสทุธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 775.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเบิกเงิน

กู้ยืมธนาคารเพ่ิมเติม ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินจํานวน 972.88 ล้านบาท  
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 หน้า 30/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

6. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุม่บริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

เหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 

 2559 2558  

รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า    

รายได้จากการให้บริการ 139 344 (2)/(5)/(6) 

คา่บริการจ่าย 191 190 (5)/(6) 
    

รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม    

รายได้จากการให้บริการ 24 56 (2) 

คา่บริการจ่าย 61 135 (5) 
    
รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั     

คา่เช่าและคา่บริการจ่ายอ่ืน 273 224 (1)/(5)/(6) 
    
รายการธุรกิจกบัผู้บริหารและกรรมการ    

คา่บริการจ่าย 5 7 (3)/(5) 

 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2559 2558  

รายการธุรกิจกบับริษัทยอ่ย    

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    

รายได้จากการให้บริการ 111 162 (2)/(4)/(5) 

รายได้จากคา่ลขิสทิธ์ิ 150 152 (3) 

รายได้อ่ืน 6 15 (5) 

คา่บริการจ่าย 77 195 (5) 

ดอกเบีย้จ่าย 60 56 (7) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า    

รายได้จากการให้บริการ 95 55 (2)/(5)/(6) 

คา่บริการจ่าย 106 93 (5)/(6) 

รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม    

รายได้จากการให้บริการ 9 3 (2) 

คา่เช่าและคา่บริการจ่ายอ่ืน 3 14 (5) 
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 หน้า 31/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2559 2558  
    
รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั    

คา่เช่าและคา่บริการจ่ายอ่ืน 144 112 (1)/(5)/(6) 
    
รายการธุรกิจกบัผู้บริหารและกรรมการ    

คา่บริการจ่าย 1 1 (3)/(5) 

คําอธิบายนโยบายการกําหนดราคา 

(1) ราคาตามสญัญาซึง่อตัราคา่เช่าตามสญัญาเป็นราคาท่ีได้รับการประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ 

(2) อิงราคาท่ีคิดกบับคุคลภายนอกซึง่ขึน้อยูก่บัช่วงเวลาขายและการตกลง 

(3) ราคาตอ่หนว่ยท่ีขายได้ซึง่อิงกบัราคาตลาด 

(4) ราคาทนุบวกอตัรากําไรขัน้ต้น 

(5) ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

(6) ราคาตามสญัญา 

(7) คิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีไมต่ํา่กวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา หรืออตัราท่ีไมต่ํ่ากวา่อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่า (MLR) 

ลบร้อยละ 1 ตอ่ปีหรืออตัราลกูหนีร้ายยอ่ยชัน้ดีแล้วแตก่รณี 

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกนั  

    

บริษัทยอ่ย - - 322,478 175,837 

การร่วมค้า 37,676 48,720 15,172 26,335 

บริษัทร่วม 16,593 2,473 9,009 1,180 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้น

ร่วมกนั) 

4,115 286 3,753 285 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 

 

58,384 

 

51,479 

 

350,412 

 

203,637 
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 หน้า 32/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - 

กิจการที่เกี่ยวข้องกนั      

บริษัทยอ่ย - - 46,104 72,834 

การร่วมค้า 19,893 33,276 12,475 23,460 

บริษัทร่วม 12,323 7,205 640 516 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้น

ร่วมกนั) 10,648 10,014 3,571 3,513 

ผู้บริหารและกรรมการ 1,538 3,681 1,003 1,167 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 44,402 54,176 63,793 101,490 

 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ

การเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัท่ี  ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั          

บริษัทย่อย     

บริษัท ดิจิสตรีม จํากดั 11,500 5,700 (4,200) 13,000 

บริษัท จีอาร์ โวคอล สตดูิโอ จํากดั 1,800 1,300 (400) 2,700 

บริษัท แฟนทีวี จํากดั 27,030 510 (3,060) 24,480 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั 33,000 53,000 (76,000) 10,000 

บริษัท ทรี-อาร์ดี จํากดั 3,750 - (3,750) - 

รวม 77,080 60,510 (87,410) 50,180 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีไมต่ํ่ากวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา หรืออตัราท่ีไม่ตํ่ากวา่อตัรา

เงินกู้ยืมขัน้ตํ่า (MLR) ลบร้อยละ 1 ตอ่ปี แล้วแตก่รณี 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและกรรมการ 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของ



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

 หน้า 33/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

เงินกู้ยืมดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัท่ี  ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกรรมการ     

กรรมการ - 7,690 (3,800) 3,890 

รวม - 7,690 (3,800) 3,890 

     

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัท่ี  ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน      

    

บริษัทย่อย     

บริษัท เอ็มจีเอ จํากดั 22,500   22,500 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิช่ิง 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 68,000 33,000 (30,000) 71,000 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง้ จํากดั 118,000 6,500 (1,500) 123,000 

บริษัท ดิจิตอล เจน จํากดั 5,500   5,500 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากดั (มหาชน) 1,758,500 190,000 (305,000) 1,643,500 

บริษัท มอร์ มิวสคิ จํากดั 6,000 1,000  7,000 

บริษัท ดีทอล์ค จํากดั - 10,000  10,000 

บริษัท แซท เทรดดิง้ จํากดั - 55,000 (13,000) 42,000 

รวม 1,978,500 295,500 (349,500) 1,924,500 

เงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ยและกรรมการคิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีไมต่ํ่ากวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจําหรืออตัราท่ีไมต่ํ่า

กวา่อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่า (MLR) ลบร้อยละ 1 ตอ่ปี หรืออตัราลกูหนีร้ายยอ่ยชัน้ดี แล้วแตก่รณี 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุม่บริษัทมคีา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่

กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 
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 หน้า 34/34 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 79,627   74,601 63,751  54,871 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 872 1,260 872 998 

รวม 80,499 75,861 64,623 55,869 

 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ 

• มีคดีท่ีอาจมีผลกระทบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสดัสว่นของผู้ ถือ

หุ้น ดงันี ้

 เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 คูส่ญัญาผู้ให้สทิธิในการทําการตลาดและจดัจําหนา่ยช่องรายการแก่บริษัทฯ รายหนึง่

ได้ยื่นฟอ้งบริษัทฯ เพ่ือเรียกร้องค่าสิทธิค้างชําระตอ่ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 

โดยเป็นคา่สิทธิค้างชําระตัง้แต่เดือนกนัยายน 2558 จนถึงสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบีย้

ผิดนดั รวมเป็นจํานวนประมาณ 6.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นทนุทรัพย์ตามฟอ้งจํานวนประมาณ 220 ล้าน

บาท ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลและรอสบืพยาน อยา่งไรก็ตามบริษัทฯได้ยืน่คําให้การและฟอ้ง

แย้งต่อศาลโดยได้เสนอข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี โดยอาศยัความเห็น

ของท่ีปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษัทฯมีหลกัฐานและข้อมลูตามสญัญาท่ีสามารถใช้เป็นประเด็นเพ่ือ

ตอ่สู้คดีและมีแนวโน้มท่ีคดีดงักลา่วจะไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ จึงไม่ได้บนัทกึประมาณการหนีส้ิน

ใดๆไว้ในบญัชี 

• ไมม่ีคดีท่ีกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อยา่งมีนยัสาํคญั 

• ไมม่ีคดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

• ไมม่ีคดีหรือข้อพิพาทท่ีบริษัทฯ ถกูฟอ้งร้องภายหลงัวนัสิน้งวดบญัชี แตก่่อนสง่แบบ 56-1 ท่ีเป็นคดีท่ีมีผลกระทบ

ตอ่บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 


