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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการประชุมรายงานการประชุมวิวิสามัญผู้ถอืหุ้นสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ ครัง้ที่ 11//22556600  

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เร่ิมประชุมเวลา 14.18 นาฬิกา 

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอม็ แกรมม่ี เพลส 

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ 

ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข เลขานุการบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

แจ้งองค์ประชุม 

พิธีกรได้สรุปจํานวนผู้ เข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่

จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 67 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 552,101,779 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน จํานวน 129 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 75,053,080 หุ้น โดยในจํานวนนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 6 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 838,168 หุ้น ดงันัน้เมื่อนบัรวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 196 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 627,154,859 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.4870 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัของอาคารซึง่เป็นสถานท่ีประชมุ กลา่วคือในกรณีท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้และได้ยินสญัญาณเตือนภัย ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทัง้หมด 3 ทาง ดงัท่ีปรากฎบนหน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัคอยดแูลและให้คําชีแ้นะอยูบ่ริเวณทางออกฉกุเฉินดงักลา่ว 

เปิดการประชุม 

หลงัจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภยัแล้ว พิธีกรได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะทกุทา่นเข้าสูก่ารประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

หลงัจากนัน้ ประธานจึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผู้ บริหารของบริษัทฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ   

ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 10 ทา่น ดงันี ้

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

2. ดร.นริศ ชยัสตูร    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด- 

      คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  

     ประธานกรรมการบริหารกลุม่ / กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

     / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 

4. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด- 

      คา่ตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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5. นายชนิตร ชาญชยัณรงค์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา  กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

     กรรมการบริหารกลุม่ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ  

      จีเอ็มเอ็ม มเีดีย 

7. นายภาวิต จิตรกร   กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

     กรรมการบริหารกลุม่ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม-  

     ธุรกิจ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มวิสคิ 

8. นางสาวสวุิมล จงึโชตกิะพิศิฐ  กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและ 

      กําหนดคา่ตอบแทน / ท่ีปรึกษาบริษัท 

9. ดร.ลกัขณา ลลีะยทุธโยธิน  กรรมการ 

10. นายฟา้ใหม ่ดาํรงชยัธรรม  กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารกลุม่ 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม   จํานวน 1 ทา่น ดงันี ้

1. นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

      และจริยธรรมธุรกิจ 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี /  

      กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่ 

2. นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

      กรรมการบริหารกลุม่  

3. นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก  ประธานเจ้าหน้าท่ีกฎหมาย / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

      กรรมการบริหารกลุม่ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั   จํานวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน 

2. นางดวงใจ หลอ่เลศิวิทย์ 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จาํกัด   จํานวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายวิทยา แก้วกงัสดาล 

2. นางสาวคณูณิชา ศรีมนเทียร 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด   จํานวน 1 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวปราญชล ีคมแสนนฤชยั   

โดยการประชมุในวนันี ้นางสาวปราญชล ีคมแสนนฤชยั ทําหน้าท่ีเป็น “Inspector” ในการเป็นสกัขีพยานการตรวจนบั

คะแนนเสยีงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 
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ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชุมกลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะรับฟังรายละเอียด

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม ผ่านเทปวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (มีความยาว 

ประมาณ 5 นาที) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ข้อที ่1 ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 107 (1) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 (1) กําหนดว่าใน

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  

ข้อที ่2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้ โดยผูดํ้าเนินการประชมุจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกํากบัเรียบร้อย

แลว้ใหก้บัเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ เพือ่ใหส้อดคล้องกบัโครงการประเมินคณุภาพการจดั

ประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้

กรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุกรณี โดยผูดํ้าเนินการประชมุจะเรียกชื่อบคุคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผูถื้อหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลงัเสร็จส้ินการ

ประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทกุท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้

เจ้าหนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ข้อที ่3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ข้อที ่4 กรณีทีผู่ถื้อหุน้มอบฉนัทะให้ผูอื้น่มาประชุมแทน ใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนน

เสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉนัทะไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นบัเป็นมติทีป่ระชมุ  

ข้อที ่5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระได ้ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซ่ึงหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผูถื้อหุน้ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้เท่านัน้  

ข้อที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูดํ้าเนินการประชุมจะประกาศให้ทีป่ระชมุทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทกุ

ครัง้ก่อนทําการประมวลผล โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยการหกัคะแนนเสียงที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” 

ออกจากจํานวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบียนเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบั

คะแนนใหที้ป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข้อที ่7 เพือ่ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ข้าประชมุโดยรวม ดงันัน้ในทกุ

ระเบียบวาระ ถ้าผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้งชื่อและ

นามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซกัถามที่มีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกบัวาระที่

นําเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่

กําหนด ขอให้นําเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสําหรับคําถามหรือความเห็นทัว่ไป หรือสามารถถามกบั

ผูบ้ริหารได้หลงัเสร็จส้ินการประชุม 
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ข้อที ่8 ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ินแล้ว ขอใหผู้ถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนใหเ้จ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ 

เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

ผู้ดําเนินการประชมุอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการประมวลผลและนบัคะแนนเสยีงเป็นมติท่ีประชมุ โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีจะบนัทกึคะแนนเสยีงตามการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นด้วย” 

- ขัน้ท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” ออกตามการมอบฉนัทะทัง้หมด 

- ขัน้ท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและสง่บตัรในห้องประชุม 

จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุจะสรุปผลการลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ 

ผู้ดําเนินการประชุมแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางในการถามคําถามหรือแสดงความเห็นในท่ีประชุมกล่าวคือ

ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็น ขอให้ยกมือแสดงตนและใช้ไมโครโฟนท่ีจดัไว้ให้ตามตําแหนง่ตา่งๆและ

ขอให้แจ้งช่ือ นามสกลุใดและแจ้งว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใด เพ่ือจะได้บนัทกึรายงานการประชุมได้ชดัเจนและถกูต้อง 

สําหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอให้มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเก่ียวข้องกับวาระท่ีนําเสนอ ณ ขณะนัน้ๆ  

แตห่ากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนด ขอให้นําเสนอในวาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ 

เพราะเป็นวาระท่ีเปิดกว้างสาํหรับคําถามหรือการแสดงความเห็นทัว่ไปอยูแ่ล้ว 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 

ผู้ดําเนินการประชุมเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อท่ีประชมุ โดยประธานกลา่วว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ได้มีการบนัทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมในแต่ละ

วาระ พร้อมทัง้คําถามคําตอบตา่งๆในท่ีประชมุ ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ 

ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชมุฯ นีผ้า่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดทกัท้วงหรือ

ขอแก้ไขมายงับริษัทฯ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงาน

การประชมุฯ ดงักลา่ว ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีทา่นใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 121 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 627,154,980 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 198 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 14.31 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 627,154,980 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 627,154,980 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จํากัด 

ซ่ึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงตอ่ท่ีประชมุ  

ประธานกลา่วว่าสําหรับการขออนมุตัิเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์” 

หรือ “ONE ENT”) จาก บริษัท ซีเนริโอ จํากัด (“ซีเนริโอ”) ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในครัง้นี ้สืบเน่ืองจาก ซีเนริโอ มีความ

ประสงค์จะเสนอขายหุ้นท่ีถืออยู่ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้แก่บริษัทฯ จํานวน 2.2 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 220 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า กลุ่มธุรกิจของ เดอะ  

วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้ในอนาคต และสามารถชําระหนีค้ืนสถาบันการเงินได้  ดังนัน้บริษัทฯ  

จึงเห็นสมควรท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ตอ่ไป 

ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (“นางกานต์สดุา”) เป็นผู้แถลง

รายละเอียดและนําเสนอข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตอ่ไป 

นางกานต์สดุาได้แถลงรายละเอียด ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบโดยสรุปสาระสาํคญัมีดงันี ้

 สรุปเหตุการณ์สาํคัญที่เกิดขึน้กับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด สรุปได้ดังนี ้

 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ ได้สง่บริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท เข้าร่วมประมลูเป็นผู้ประกอบการดิจิทลัทีวี และ

ผลปรากฎว่าบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่งชนะการประมลูเพ่ือเป็นผู้ประกอบการดิจิทลัทีวี 2 ช่อง 

ประเภทความคมชดัสงู (HD) คือ บริษัท จีเอ็มเอ็มวนั ทีวี จํากดั (“GMM ONE TV”) ซึ่งถือ

หุ้นร้อยละ 100 โดย เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ ประเภทความคมชัดปกติ (SD) คือ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ 

 มิถนุายน 2557 GMM ONE TV ได้ขอรับวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน ปัจจบุนัมียอดคงค้างจํานวน 

4,400 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 2,500 ล้านบาท และวงเงิน

หนงัสอืคํา้ประกนั ยอดคงค้างประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้คํา้ประกนัเต็ม

จํานวนร้อยละ 100 เน่ืองจากในขณะนัน้ บริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  

ในสดัสว่นร้อยละ 100 

 กมุภาพนัธ์ 2558  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 อนมุตัิให้ บริษัทฯ สละสิทธ์ิซือ้หุ้นเพ่ิมทนุบางสว่น 

และให้กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรติ” หมายถึง นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของนายถกลเกียรต ิได้แก่ บริษัท ซีเนริโอ 

จํากดั บริษัท วนัทําดี จํากดั) เข้าถือหุ้นร้อยละ 49 ดงันัน้สรุปได้ว่า บริษัทฯ และ กลุม่นาย

ถกลเกียรติ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามลําดับ และเน่ืองจาก เดอะ  

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 

GMM ONE TV สง่ผลให้ GMM ONE TV กลายเป็นบริษัทท่ีควบคมุร่วมกนั 

 ปลายกมุภาพนัธ์ 2559  ธนาคารได้พิจารณาวงเงินกู้ ใหม่ 1,100 ล้านบาท และปรับเง่ือนไขการคํา้ประกัน โดยให้

บริษัทฯคํา้ประกนัเงินกู้ ร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรติ คํา้ประกนัเงินกู้ ร้อยละ 100 
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 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกนัเร่ืองการคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือเดิมจากสถาบนัการเงินจํานวน 4,400 ล้านบาท และ

เงินกู้ยืมใหมจ่ากสถาบนัการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาทของ GMM ONE TV โดยบริษัทฯ

และบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแกก่ลุม่นายถกลเกียรติ และการทํา

สญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

กบับริษัทฯ ซึง่มเีง่ือนไขการคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือเดิมและเงินกู้ ใหม ่ โดยให้บริษัทฯ 

คํา้ประกนัร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรติ คํา้ประกนัร้อยละ 100 

 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้น และสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น 

กบั บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั (“ประนนัท์ภรณ์”) โดยบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ 

ได้สละสิทธ์ิการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 19.05 ล้านหุ้น ราคาหุ้น

ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1,905 ล้านบาท ให้กบั ประนนัท์ภรณ์  

 มีนาคม 2560 ประนนัท์ภรณ์ เข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ ครัง้ท่ี 1 ของ เดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 5 ล้านหุ้น 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ หลงัการเพ่ิม

ทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 1 ของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคาหุ้นละ 100 บาท และชําระคา่

หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100 ของมลูค่าหุ้นเพ่ิมทุนท่ีจองซือ้ ซึ่งคิดเป็นจํานวน

เงินทัง้สิน้ 500 ล้านบาท 

 เมษายน 2560 ซีเนริโอ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นท่ีถืออยู่ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้แก่ บริษัทฯ 

จํานวน 2.2 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ในราคาหุ้น

ละ 100 บาท รวมเป็นมลูคา่ 220 ล้านบาท 

 17 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ

ให้ฝ่ายจัดการนําเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีบริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จาก ซีเนริโอ จํานวน 2.2 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

รวมเป็นมลูค่า 220 ล้านบาท ภายหลงัจากท่ี เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ดําเนินการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

 26 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนั ในกรณีท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะได้ดําเนินการเข้าซือ้หุ้น

ของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ซีเนริโอ จํานวน 2.2 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ เดอะ วนั เอ็น

เตอร์ไพรส์ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูคา่ 220 ล้านบาท ภายหลงัจากท่ี เดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์ ดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ตอ่ไป 

 31 พฤษภาคม 2560 ประนันท์ภรณ์ จะเข้าซือ้หุ้ นเพ่ิมทุน ครัง้ท่ี 2 ของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ อีกจํานวน 

14.05 ล้านหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ หลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 2 ของ เดอะ 
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ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคาหุ้นละ 100 บาท และจะชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวในอตัรา

ร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นเพ่ิมทุนท่ีจองซือ้ ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 1,405 ล้านบาท 

สง่ผลให้สดัส่วนโครงสร้างการถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เปลี่ยนเป็น บริษัทฯ ถือ

หุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 25.5 กลุ่มนายถกลเกียรติ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 24.5 และ

ประนนัท์ภรณ์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 

โครงสร้างการถอืหุ้น - ก่อนเข้าทาํรายการ 

 

 

 

โครงสร้างการถอืหุ้น - หลังเข้าทาํรายการ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

ซีเนริโอ มีความประสงค์จะขายหุ้น 2.2 ล้านหุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าหุ้นทัง้สิน้ 220 ล้านบาท ซึ่ง

บริษัทฯ จะเข้าทําการซือ้หุ้นจํานวนดงักลา่วของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ซีเนริโอ ภายหลงัจากวนัท่ี เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญั 
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ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

2. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของการเข้าทาํรายการ  

ซีเนริโอ มีความประสงค์จะขายหุ้น 2.2 ล้านหุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าหุ้นทัง้สิน้ 220 ล้านบาท ซึ่ง

บริษัทฯ จะเข้าทําการซือ้หุ้นจํานวนดงักลา่วของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ซีเนริโอ 

การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยคํานวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 3.04 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ี

คํานวณขนาดรายการได้สงูสดุ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทัง้นี ้เน่ืองจากขนาดรายการมีมลูค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าท่ีต้องเปิดเผย

ข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

นอกจากนี ้รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่ง

เมื่อคํานวณมลูคา่ขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์แล้ว ขนาดมลูคา่รายการเทา่กบัร้อยละ 28.95 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยเป็นรายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 3 ของมลูค่า

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า) ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิการเข้าทํารายการตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมแตง่ตัง้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึง่ต้องได้รับมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมต่ํา่กวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึ่งในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

3. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้หุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ บริษัทฯ 

ผู้ขายหุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ ซีเนริโอ 

โดยบริษัทฯ และ ซีเนริโอ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ดงันี ้

1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี 

ซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คือ เป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 

สีร่ายแรกตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการของ ซีเนริโอ  

2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง เป็นผู้ ถือหุ้ น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มของบริษัทฯ และเป็น

กรรมการของ ซีเนริโอ 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า กลุม่ธุรกิจของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

มีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้ในอนาคต และสามารถชําระหนีค้ืนสถาบันการเงินได้ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรท่ีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

9 | ห น้ า  

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

เพ่ิมเติมใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทัง้นี ้บริษัทฯมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะใช้เงินสดจากการดําเนินงานมาเป็นเงินทนุในการ

ลงทนุได้ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 

2560 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการตอ่ไป 

นางกานต์สดุากลา่วตอ่ไปวา่สาํหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าทํารายการนัน้ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุท่ี

ได้ จัดส่งให้ กับผู้ ถื อหุ้ นทุกท่ านเป็ นการล่วงหน้ าแล้ว โดยบริษั ทฯ ได้ แต่ งตั ง้ บ ริษั ท เจดี  พาร์ทเนอร์  จํ ากัด (“เจดี  

พาร์ทเนอร์”) ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมตัิรายการ

ดงักลา่วโดย เจดี พาร์ทเนอร์ อยูใ่นรายช่ือบริษัทท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ซึ่งก่อนหน้านีบ้ริษัทฯ ได้เคยแต่งตัง้ให้ เจดี พาร์ทเนอร์ ทําการศึกษาและจัดทํารายงานความเห็นทางการเงินท่ีเป็น

อิสระ สาํหรับรายการสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ดงัตอ่ไปนี ้

• การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการสละสิทธิการซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน

บางสว่นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จํากดั ให้กบักลุม่นายถกลเกียรติ ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2558 

• การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่เป็นการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติเกินสดัสว่นการถือ

หุ้นของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

จากข้อมูลข้างต้น เจดี พาร์ทเนอร์ มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่ม เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นอย่างดี และท่ีสําคญั  

เจดี พาร์ทเนอร์ ยงัได้เห็นพฒันาการการเติบโตของธุรกิจในกลุม่ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ดงันัน้ นางกานต์สดุาจึงได้เชิญตวัแทน

ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนําเสนอความเห็นตอ่ท่ีประชมุ 

จากนัน้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน (“นางสาวจิรยง”) ได้นําเสนอความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษา

ทางการเงินฯ” หรือ “IFA”) สําหรับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในการซือ้หุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ซีเนริโอ ซึ่งเป็น

บริษัทฯ ในกลุม่นายถกลเกียรติ โดยกลา่วว่าการเข้าทํารายการในครัง้นีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ง

สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 สรุปการเข้าทาํรายการ 

สรุปรายการ : บริษัทฯประสงค์จะซือ้หุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ซีเนริโอ จํานวน 2.20 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ

5.77 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเพ่ิมทนุ เพ่ือเพ่ิมสดัสว่นการถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็น

เตอร์ไพรส์ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้ (ใน

กรณีท่ีกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีผลการดําเนินการเติบโตดีขึน้ตามแผนงานท่ีวางไว้) 

ภายหลงัการเข้าทํารายการครัง้นี ้บริษัทฯ จะถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 31.27 (เพ่ิมขึน้จาก

ร้อยละ 25.50 ภายหลงัการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2) ขณะท่ีกลุม่นายถกลเกียรติมีสดัสว่นการถือหุ้น รวมร้อยละ

18.73 (ลดลงจากร้อยละ 24.50 ภายหลงัการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2) 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

ราคา           : หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นมูลคา่รวม 220.00 ล้านบาท โดย บริษัทฯ จะจ่ายชําระจากกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ขนาดรายการ : รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ขนาดรายการเทา่กบั 3.04% 

รายการเกี่ยวโยง ขนาดรายการเท่ากับ 28.95%   

ซึง่กําหนดให้การเข้าทํารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไมน่บัรวมสว่น

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

 ระยะเวลาในการดาํเนินการ  รายละเอียดตามแผนภาพ 

 
 โครงสร้างการถอืหุ้นก่อนและหลังการเข้าทาํรายการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุอนมุตักิารเข้าทํารายการซือ้หุ้นในวนันีจ้ะทําให้โครงสร้างสดัสว่นการถือหุ้นเปลีย่นไปเป็น ดงันี ้

 บริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากร้อยละ 25.50 เป็นร้อยละ 31.27  

 กลุม่นายถกลเกียรติ จะถือหุ้นในสดัสว่นท่ีลดลงจากร้อยละ 24.50 เป็นร้อยละ 18.73  

 ประนนัท์ภรณ์ จะถือหุ้นในสดัสว่นท่ีเท่าเดิมร้อยละ 50  

 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิฯ ด้านความสมเหตุสมผลของรายการ 

o ข้อดีในการเข้าทํารายการ (รายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้าท่ี 20-25 ของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ (IFA Report) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วสรุปได้ดงันี ้

 เพ่ิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ี

เพ่ิมขึน้ 

 ช่วยให้บริษัทฯ รักษาสดัสว่นการมีสว่นร่วมในการบริหารธุรกิจของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายหลงั

การเพ่ิมทนุ ให้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัก่อนการเพ่ิมทนุ 

o ข้อด้อยและความเสี่ยงในการเข้าทาํรายการ 

 ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯ อาจรับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนเพ่ิมขึน้ กรณีผลการดําเนินงานของกลุ่มเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในอนาคตไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ 

 ความเสีย่งท่ีบริษัทฯ อาจถกูสถาบนัการเงินหลกัเรียกร้องให้ชําระหนีบ้างสว่นหรือทัง้หมดของ GMM ONE 

TV กรณีมีเหตุการณ์ผิดสญัญาแก่สถาบันการเงินหลกั หรือกรณีไม่สามารถชําระหนีเ้น่ืองจากผลการ

ดําเนินงานของช่อง ONE ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

 ความเห็น IFA : ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทาํรายการ 

 IFA ประเมินมลูคา่หุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ด้วยวิธีทางการเงิน 3 วิธี (รายละเอียดปรากฎอยูใ่น

หน้าท่ี25-39 ของ รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วสรุป

ได้ดงันี ้

หน่วย : บาทต่อหุ้น
ราคาประเมิน

โดย IFA

ราคาเข้า

ทํารายการ

วิธีมูลค่าตามบัญชี (6.62)

100.00วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (8.10) – (3.89)

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 123.83 – 133.11
 

 สรุปความเห็น IFA : 

 การประเมินราคาหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีไม่

เหมาะสม เน่ืองจากวิธีดังกล่าวเป็นการประเมินมูลค่าของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่สะท้อนถึง

แผนการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต  

 IFA เห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดมีความเหมาะสม โดยการประเมินราคาของหุ้นโดยทํา

การประมาณการรายได้ ต้นทุน กําไร และกระแสเงินสดท่ีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะได้รับจากการดําเนินงาน 

ไปอีกประมาณ 12 ปีตามอายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลท่ีเหลืออยู่ (ใบอนุญาตฯ มีอายุ 15 ปี)  

โดยสรุปหุ้น เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีมลูคา่จากการประเมินของ IFA เทา่กบั 123.83 – 133.11 บาทตอ่หุ้น สงู
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

กว่าราคาในการเข้าทํารายการท่ีหุ้นละ 100.00 บาท เท่ากับ 23.82% – 33.11% ดังนัน้ ราคาในการเข้าทํา

รายการที่ ซีเนริโอเสนอขายหุ้น เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ให้กับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 100 บาท มี

ความเหมาะสม 

 ความเห็น IFA : ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าทาํรายการ 

 IFA เห็นว่าเง่ือนไขการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขปกติในการซือ้ขายหุ้นที่

คู่สัญญาสามารถตกลงร่วมกันด้วยความสมัครใจ และไม่ทาํให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เช่น  
o ไมก่ระทบตอ่ความผกูพนัในภาระคํา้ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติตกลงไว้กบับริษัทฯ 
o กลุม่นายถกลเกียรติตกลงเข้าคํา้ประกนั ภาระการคํา้ประกนัหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนักลุม่เดอะ วนั เอ็น

เตอร์ไพรส์ ต่อสถาบนัการเงิน ตามสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่คณุถกลเกียรติ โดยทัง้สองฝ่ายจะปรับภาระ

คํา้ประกนัดงักลา่วให้สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของแตล่ะฝ่ายในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ภายหลงัการ

เข้าทํารายการ 

o การชําระมลูคา่หุ้นแก่ผู้ขายเป็นเงินสดทัง้จํานวนในวนัท่ีบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นจากผู้ขาย 

 ขณะท่ีเง่ือนไขอ่ืนเป็นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นการดําเนินการเพ่ือให้การซือ้ขายหุ้นไม่ขดั

ตอ่เง่ือนไขในสญัญาและ/หรือข้อตกลงท่ีมีตอ่กลุม่บคุคลตา่งๆ เช่น  

o การเข้าทํารายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

o บริษัทฯ กลุม่นายถกลเกียรติ และประนนัท์ภรณ์ ได้รับคํายืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนัการเงิน

ผู้ให้เงินกู้และสถาบนัการเงินซึง่เป็นผู้แทนของผู้ ถือหุ้นกู้ของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในการยินยอมให้มี

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น และเปลีย่นแปลงสดัสว่นการคํา้ประกนัภาระหนี ้

 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

IFA เห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม และผู้ถอืหุ้นควรอนุมัติรายการ เน่ืองจาก 

 เพ่ิมโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ช่วยรักษาสดัสว่นการมีสว่นร่วมในการบริหารธุรกิจของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายหลงัการเพ่ิมทุน 

ให้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัก่อนการเพ่ิมทนุ  

 ราคาซือ้หุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ 100.00 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม เน่ืองจากตํ่ากว่า

มลูค่ายตุิธรรมท่ีประเมินโดย IFA ด้วยวิธีมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด ซึง่เทา่กบั 123.83 – 131.11 บาท

ตอ่หุ้น  

 เง่ือนไขการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขปกติในการซือ้ขายหุ้นท่ีคูส่ญัญาสามารถ

ตกลงร่วมกนัด้วยความสมคัรใจและมิได้ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ หรือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือเป็นการดําเนินการเพ่ือให้การเข้าทํารายการไม่ขดัต่อเง่ือนไขในสญัญา

และ/หรือข้อตกลงท่ีมีตอ่กลุม่บคุคลตา่งๆ   
 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะได้จากการเข้าทํารายการ ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ ความเหมาะสม

ของราคา และเง่ือนไขในการเข้าทํารายการดังท่ีล่าวมาข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการซือ้หุ้ น เดอะ วัน  

เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอในครัง้นีม้ีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการในครัง้นี ้
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระท่ี 2 โดยคําถามและความเห็นตา่งๆ ในวาระนี ้ได้มีการบนัทกึไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 8 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 6,325 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 627,161,305 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 206 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมาประชุมคือ นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ และ นางสาวบษุบา ดาวเรือง ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัใิห้บริษัทฯ เข้าทํารายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่เป็นการได้มาซึง่สนิทรัพย์โดยการเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั จาก บริษัท ซีเนริโอ จํากดั 

จํานวน 2,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูคา่ 220,000,000 บาท ภายหลงัจาก ONE ENT ดําเนินการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 14.57 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 619,080,329 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 619,080,329 100.0000 

 หมายเหตุ : วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนีม้ีจํานวนหุ้นรวมเทา่กบั 8,843,016 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.078 ของทนุท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ประกอบด้วย

รายช่ือดังนี ้1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นจํานวน 6,930,856 หุ้น 2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ ถือหุ้นจํานวน 51,920 หุ้น  

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง ถือหุ้นจํานวน 1,150,120 หุ้น 4. นายสนัติสขุ จงมัน่คง ถือหุ้นจํานวน 600,120 หุ้น และ 5. นางสมศรี 

พฤทธิพนัธ์ุ ถือหุ้นจํานวน 110,000 หุ้น 
 

ทัง้นีผู้้มีสว่นได้เสยีท่ีมาประชมุและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้มีจํานวน 2 ราย คือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

จํานวน 6,930,856 หุ้น และ นางสาวบษุบา ดาวเรือง จํานวน 1,150,120 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น 8,080,976 หุ้น 

วาระที่ 3 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณา เพ่ือให้

สิทธิผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดในหนังสือนดัประชุม (สําหรับคําถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตาม

เอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี)้ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 4,907,200 หุ้น รวมเป็นจํานวน

หุ้นทัง้สิน้ 632,068,505 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 210 ราย 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงกลา่วเชิญประธานปิดการประชมุ 

และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา : 15.58 นาฬิกา 

 

 

ลงช่ือ ………-นางสาวบษุบา ดาวเรือง-…..…ประธานท่ีประชมุ 

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 

 

ลงช่ือ ………-นางโสมสดุา ร่วมภูมิสขุ-…..…ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

(นางโสมสดุา ร่วมภมูสิขุ)  
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

สรุปประเด็นคาํถามและคาํชีแ้จง 

การประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/ 2560 เม่ือวนัศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

        

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั จาก บริษัท ซเีนริโอ จาํกัด ซึ่ง

เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

1. นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก นายบดินทร์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ  สอบถามดงันี ้

 กลา่วชม เจดี พาร์ทเนอร์ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและนายถกลเกียรติ วีรวรรณในฐานะผู้บริหารท่ีให้ข้อมลู

ได้ดี จนสามารถประเมินตวัเลขรายได้ของเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้แมน่ยํามาก รวมทัง้ตวัเลขทางการเงินท่ี

ประเมินได้เหมาะสมและเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย และได้สอบถามถึงประมาณการปีใดท่ีจะถึงจดุคุ้มทนุของ เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ประมาณการรายได้ ณ วนัท่ีคาดวา่จะถึงจดุคุ้มทนุประมาณเทา่ไหร่ รวมทัง้ขอรายละเอียด

คา่เช่าโครงขา่ยและคา่ใบอนญุาตของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (เจดี พาร์ทเนอร์) ชีแ้จงดงันี ้

 คาดว่า เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะสามารถถึงจุดคุ้มทุน (Break-even) ได้ประมาณปี 2561 หรือคิดเป็น

รายได้ท่ีประมาณ 3,000 ล้านบาท สว่นข้อมลูเก่ียวกบัค่าเช่าโครงข่ายและค่าใบอนญุาตนัน้ได้ประมาณการ

ไว้แล้วในการประเมินมูลค่า แต่มีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงขออนุญาตให้ข้อมูลตามท่ีปรากฏในรายงาน

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  สอบถามดงันี ้ 

 วิธีการประเมินมี 5 วิธีแตเ่หตใุดท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้วิธีประเมนิเพียง 3 วิธี และหากผู้ ถือหุ้น

รายใหมเ่ข้ามาแล้ว จะใช้วิธีประเมินใดได้อีกบ้าง จะกระทบกบัราคาท่ีประเมินไว้หรือไม ่

 ขอทราบความแตกตา่งของบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า และสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ในการซือ้หุ้นครัง้นี ้ ตาม

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทําไมมหีนีส้นิระยะสัน้มากถึง 1,400 ล้านบาท 

 TV Direct ซือ้บริษัทอะไรไปจากบริษัทฯ และเมื่อใบอนญุาต DTV หมดอายแุล้วจะดําเนินการอยา่งไร 

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (เจดี พาร์ทเนอร์) ชีแ้จงดงันี ้

 มีการประเมินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า Peers Comparable ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอตัราสว่นกับหุ้นของ

บริษัทอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น วิธีใช้อตัราสว่นราคาต่อ

มูลค่าทางบัญชี (P/BV : Price to Book Value) แต่มูลค่าตามบญัชีของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ล่าสดุเมื่อ  

31 ธนัวาคม 2559 ยงัติดลบ ซึง่เป็นตวัเลขก่อนการเพ่ิมทนุของประนนัท์ภรณ์ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหมจ่ะเข้ามา

ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ หรือหากใช้อตัราสว่น P/E ซึ่ง E มาจาก EPS (Earning Per Share : กําไรสทุธิต่อหุ้น) ก็ยงัติด

ลบเช่นกนั หรือกรณีใช้ EV/EBITDA (Enterprise Value to Earning Before Interest Tax Depreciation and 

Amortization) คือมูลค่าของกิจการต่อสดัส่วนของกําไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดัจําหน่าย

ตวัเลขก็ยงัติดลบเชน่กนั ซึง่เป็นเร่ืองปกติเพราะอยูใ่นช่วงของการเร่ิมกิจการและมีการลงทนุมาก จะเห็นได้วา่

ทัง้ 3 วิธีท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้ตวัเลขทางการเงินของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่เอือ้ต่อการคํานวณในวิธี
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ดงักลา่ว สว่นกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาแล้ว ไม่สง่ผลต่อราคา เพราะได้รวมการเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้นราย

ใหมไ่ว้ในการคํานวณแล้ว 

 ส่วนกรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วจะดําเนินการอย่างไรนัน้ นอกจากจะพิจารณาในเชิงธุรกิจแล้ว คงต้อง

หารือหรือสอบถามกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลด้วย 

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ  ชีแ้จงดงันี ้

 กรณีการซือ้หุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นการร่วมค้า ไม่ใช่บริษัทร่วม โดยในกรณีของเดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ นัน้ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายต้องมีการพิจารณาตดัสนิใจเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัร่วมกนั 

 เงินท่ีใช้ในการซือ้หุ้น เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จากซีเนริโอ ใช้เงินจาก Operation จากสภาพคลอ่งสว่นเกิน

ของบริษัทฯ สว่นหนีร้ะยะสัน้ของบริษัทฯ จํานวนกวา่ 1,400 ล้านบาท ท่ีสอบถามมาเป็นยอด ณวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ซึง่เกิดจากการได้รับจดหมายผอ่นผนัการดํารงอตัราสว่นทางการเงินบางอตัราสว่นจาก

ธนาคารภายหลงัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทําให้มคีวามจําเป็นต้องบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะสัน้ ซึง่เป็นไป

ตามมาตรฐานทางบญัชี อยา่งไรก็ตามในงบการเงินในไตรมาส 1 /2560 ของบริษัทฯ ซึง่ได้ประกาศไปแล้วจะ

พบวา่หนีส้นิระยะสัน้ดงักลา่วจํานวน 1,400 ล้านบาทนีไ้ด้ถกูบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาวแล้ว 

 บริษัท ทีวี ไดเร็ก จํากัด (มหาชน) (“TV Direct”) ซือ้หุ้นบริษัท ทรีอาร์ดี จํากดั (“3-RD”) จากบริษัทฯ ซึ่งเป็น

บริษัทท่ีให้บริการ Call center 

3. นายสุขุม เงาอร่าม  สอบถามดงันี ้

 สดัสว่นของ Tangible และ Intangible Assets คิดคํานวณตา่งกนัอยา่งไร 

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (เจดี พาร์ทเนอร์) ชีแ้จงดงันี ้

 วิธีการท่ีใช้ประเมินกระแสเงินสดได้พิจารณารวม Intangible Assets ทกุอย่างว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิด

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยไม่ได้ประเมินมูลค่าของ Intangible Assets แยกต่างหาก ซึ่งหาก

คํานวณแยกจะยุง่ยากและอาจทบัซ้อนกบัประมาณการกระแสเงินสดท่ีคํานวณไว้เดิม 

4. นายอนุ ว่องสารกิจ  สอบถามดงันี ้

 ขอทราบเหตผุลท่ีซือ้หุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพียงร้อยละ 5.77  และในอนาคตจะมีการเพ่ิมทนุหรือไม ่

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (เจดี พาร์ทเนอร์) ชีแ้จงดงันี ้

 กรณีนีเ้กิดจากการเสนอขายหุ้นในสดัสว่นนีจ้ากซีเนริโอให้กบับริษัทฯ  โดยในฐานะท่ีปรึกษาการเงินอิสระจึง

ทําหน้าท่ีพิจารณาความคุ้มคา่ในการเข้าทํารายการเทา่นัน้ 

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ  ชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

 ในส่วนช่อง ONE ขณะนีอ้ยู่ในกระบวนการเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับเงินทนุจากผู้ ถือหุ้นรายใหม ่และเมื่อพิจารณา

จากรายงานของท่ีปรึกษาการเงินอิสระจะพบว่า หลงัจากปี 2561 ช่อง ONE จะ Break-even ทําให้มีความ

ต้องการในการใช้เงินทุนน้อยลง อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการลงทุน 

บริษัทอาจจะมีการพิจารณาเร่ืองนีต้่อไป ซึ่ง ณ ขณะนีจ้ะเป็นกรณีท่ีจะต้องพิจารณาการใช้เงินทนุท่ีได้จาก 
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ผู้ ถือหุ้นรายใหมใ่ห้คุ้มคา่ก่อน สว่นบริษัทฯ ก็จะดําเนินบทบาทในฐานะผู้ ถือหุ้นและติดตามผลการดําเนินงาน

และรับรู้รายได้จากการร่วมค้าตามมาตรฐานบญัชี 

5. นายธารา ชลปราณี สอบถามดงันี ้ 

 หลงัจากมีการเพ่ิมทุนและมีผู้ ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาแล้วและสดัสว่นกรรมการท่ีเปลี่ยนแปลงไป (กรรมการท่ี

เป็นตัวแทนจากประนันท์ภรณ์มี  6 คน และกรรมการจากบริษัทฯและกลุ่มนายถกลเกียรติมี  5 คน)  

ขอสอบถามวา่แนวทางการดําเนินธุรกิจจะเปลีย่นไปอยา่งไรหรือไม ่ 

 สอบถามเร่ืองค่าใช้จ่ายพนกังานท่ีอยูค่่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และขอให้อธิบายประมาณการรายได้

จากโฆษณา 

 มีการวางแผนลว่งหน้ารายปี หรือระยะยาวอยา่งไร 

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ  ชีแ้จงดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการและกําหนดอํานาจของกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึง่จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกนัจากผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 กลุม่ ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกลุม่เดิม

ท่ีประกอบด้วย บริษัทฯและกลุม่นายถกลเกียรติ และผู้ ถือหุ้นรายใหม ่ คือ ประนนัท์ภรณ์  ดงันัน้

คณะกรรมการทัง้ 11 คนของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะดาํเนินการตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากมต ิ

ท่ีประชมุถือหุ้น 

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (เจดี พาร์ทเนอร์) ชีแ้จงดงันี ้

 การเปลีย่นแปลงนโยบายในการดําเนินธุรกิจยอ่มมีผลกบัการประเมินราคาด้วยเช่นกนั เน่ืองจากการประเมิน

ราคาใช้ข้อมลูจากสถานการณ์ปัจจุบนั ส่วนกรณีค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

เกิดจากมีการปรับโครงสร้าง รวมทัง้การโอนย้ายพนกังานส่วนหนึ่งไปบริษัท มีมิติ ซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายในปี 

2560 ลดลง และในปีตอ่ๆ ไปมีการจ้างงานใหม ่รวมทัง้การปรับเงินเดือนทําให้คา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 

 การประมาณการรายได้จากโฆษณานัน้ พิจารณาจากนาทีโฆษณาท่ีเป็นไปได้ และอตัราคา่โฆษณาท่ีคาดว่า

จะขายได้เทียบเคียงกบัอตุสาหกรรม โดยอตัราคา่โฆษณาจะเพ่ิมสงูในช่วงแรก และมีอตัราการเติบโตท่ีลดลง 

ส่วนในปี 2562 ต่อเน่ือง ปี 2563 นัน้ จะมีช่องรายการโทรทศัน์ในระบบแอนะล็อกท่ีจะหมดอายุสมัปทาน 

จึงคาดวา่จะสามารถปรับอตัราคา่โฆษณาได้อีกระยะหนึง่ 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 การวางแผนในรายละเอียดต้องพิจารณาเป็นปีต่อปีโดยขึน้กบัสถานการณ์ สภาพตลาดและสงัคมในแตล่ะปี 

ซึง่เป็นแผนระยะสัน้ สว่นแผนระยะยาวจะเป็นการตัง้เป้าในการสร้างความนิยมของผู้ชมในช่อง ONE ซึ่งจะ

ส่งผลกับรายได้ในระยะยาว ตามท่ีวางโครงสร้างไว้ อย่างไรก็ตามแผนการท่ีกําหนดจะต้องคํานึงถึงการ

เปลีย่นแปลงและความพร้อมของตลาดเป็นสาํคญัด้วย 

6. นายนรา ศรีเพชร สอบถามดงันี ้

 การเข้าซือ้หุ้นของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ซีเนริโอ เพราะบริษัทฯ ต้องการคงสดัสว่นการถือหุ้นไว้หรือไม่

อยา่งไร 
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 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (เจดี พาร์ทเนอร์) ชีแ้จงดงันี ้

 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอลผ่าน

ทางช่อง ONE ซึง่มี Rating และ Ranking ดีเป็นอนัดบัท่ี 5 ในขณะนี ้ซึง่เมื่อมีการเพ่ิมทนุก็ได้รับผลตอบรับท่ี

ดีจากนกัลงทนุ คือ ประนนัท์ภรณ์ ท่ีได้เข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทนุจํานวนเงิน 1,905 ล้านบาทซึ่งถึงแม้ผลประกอบการ

ของช่อง One ณ ขณะนีจ้ะยงัขาดทนุอยู ่แตป่ระนนัท์ภรณ์ก็ยงัคงเช่ือมัน่ท่ีจะเข้าร่วมลงทนุในสดัสว่นถึง 50% 

ทําให้ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีความแข็งแกร่งทางการเงินคอ่นข้างมาก  

 ดงันัน้กรณีของประนนัท์ภรณ์ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ของ เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ท่ีเข้าถือหุ้นร้อยละ 50 นัน้ เป็น

การทํารายการท่ีไม่เก่ียวกับการท่ี ซีเนริโอ ต้องการเสนอขายหุ้นให้กบับริษัทฯ ซึ่งในฐานะท่ีปรึกษาการเงิน

อิสระได้มีพิจารณาและให้ความเห็นวา่การท่ีบริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้น เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จากซีเนริโอในครัง้

นี ้เป็นการเข้าทํารายการท่ีคุ้มค่า ซึ่งแม้จะส่งผลให้ บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เพ่ิมขึน้ก็ตาม แตก็่เป็นคนละกรณีท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

วาระที่ 3  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

1. นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผู้ รับมอบฉันทะจาก นายบดินทร์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  มีข้อเสนอแนะและ

ประเด็นสอบถาม ดงันี ้

 กลา่วชมบริษัทฯ ว่า รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีท่ีผ่านมาบนัทึกได้ละเอียดมาก รวมทัง้ท่ีประชุมได้

เปิดโอกาสให้ทกุสายธุรกิจได้แสดงทิศทางของบริษัทฯ  

 เสนอให้บริษัทฯ จัดประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีให้เร็วขึน้ อาจเป็นต้นเดือนเมษายน หรือก่อนวนัหยุดสงกรานต์ 

รวมทัง้เสนอให้พิจารณานํา Sitcom มาออกอากาศในช่วง Prime-time เน่ืองจากเห็นว่าจากรายงานการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560 Rating ของ Sitcomค่อนข้างดีเมื่อเทียบกบัละคร และควรปรับปรุงการเข้าถึง

ช่อง ONE จากช่องทาง Online 

 ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับมูลค่าตลาดเพลงท่ีผ่านมาเคยสูงสุดเท่าไร ในปีใด และในขณะนีกํ้าลัง 

Transform จาก Physical  ไปเป็น Online ไมท่ราบวา่ตลาด Online จะไปถึงจดุท่ีบริษัทเคยมีรายได้สงูสดุได้

หรือไม ่

 มีข้อสงัเกตุว่ารายได้ค่าโฆษณาจาก YouTube ในโฆษณาท่ีผ่านมาของไทยประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่

ตวัเลขรายได้ท่ีบริษัทฯ เคยให้ขา่ววา่มีรายได้จาก YouTube ประมาณ 200 ล้านบาท ทําไมแตกตา่งกนัมาก 

นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ  ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 ขอบคณุสาํหรับคําแนะนําและข้อเสนอแนะท่ีดี ทางช่อง One จะนําไปพฒันาและปรับปรุงตอ่ไป 

 นายภาวิต จิตรกร  ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 ในระบบการซือ้ขายของ YouTube นัน้ รายได้มาจากการซือ้โฆษณา ซึ่งในสดัส่วนของการซือ้โฆษณานัน้ 

ปัจจุบัน YouTube ไม่ได้มีการขายโฆษณาเฉพาะเจาะจงไปยังผู้ ผลิตเนือ้หารายใดรายหนึ่ง การซือ้ขาย

โฆษณาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Bidding หรือการประมูล (Auction) โดยระบบคอมพิวเตอร์จะ

คํานวณและกําหนดการวางโฆษณาโดยอตัโนมตัิ ซึ่งประเภทแรกนีค้ิดเป็นมลูค่าตลาดประมาณร้อยละ 80 

และประเภท Reserved คิดเป็นมลูค่าตลาดประมาณร้อยละ 20 ซึง่เป็นการจองการวางโฆษณาบนเนือ้หาท่ี
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เป็น TOP20 ซึ่งเป็นท่ีมาของรายได้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการจัดการปรับปรุงแก้ไขกับ

เร่ืองนีไ้ว้แล้ว เพ่ือสร้างโอกาสในการเติบโตให้มากขึน้ 

 มลูค่าตลาดเพลงท่ีผ่านมา สงูสดุอยู่ท่ีประมาณ 3,500 ล้านบาท และยงัคงมีโอกาสในการดําเนินธุรกิจหรือ

เติบโตได้ทัง้ธุรกิจ Physical และธุรกิจ Online ทัง้นีใ้นสว่นของ Online บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกบั Digital 

platform ตา่ง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น JOOX ซึง่เป็น Audio platform เป็นต้น  

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถาม ดงันี ้

 อยากให้ช่อง ONE นําคอนเสร์ิตเก่ามาออกอากาศอีก 

 รายได้จากการจดัคอนเสร์ิตแตล่ะครัง้เป็นอยา่งไร  

 มีข้อเสนอแนะวา่บริษัทฯนา่จะแจกบตัรเข้าชมคอนเสร์ิตกบัผู้ ถือหุ้นด้วยอาจจะเลน่เกมส์แจกรอบละ 10 ใบ 

 บริษัทฯ มีแผนธุรกิจเก่ียวกบัฟตุบอลโลกในปี 2018 อยา่งไร 

 บริษัทฯ มี Mobile Application ของบริษัทฯ หรือไม ่ในกรณีท่ีต้องการทราบข้อมลูของบริษัทฯ 

 ในช่วงถวายความอาลยัหลงัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตท่ีผ่านมา  

งานEvent/Concert/งานบนัเทิง ลดลง บริษัทฯ มีแผนรับมือรายได้ท่ีลดลงอยา่งไร 

 กรณีท่ีบริษัทฯ เคยขอเพ่ิมวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจขายตรง อาหารเสริม ยาบํารุง อยากทราบวา่ได้

ดําเนินการอะไรบ้าง 

นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ  ชีแ้จงดงันี ้

 การนําคอนเสร์ิตเกา่มาออกอากาศนัน้ เป็นผงัรายการในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจและได้มีการปรับปรุงผงั

รายการมาโดยตลอด อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาตอ่ไป สว่นกรณีบอลโลก 2018 นัน้ 

บริษัทฯ ขอรับไว้ ซึง่ในปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ 

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ชีแ้จงดงันี ้

 การจัดคอนเสิร์ตมีหลายรูปแบบและมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครัง้ต้องลงทุนมาก  

โดยเฉลีย่จะมกํีาไรในแตล่ะครัง้ประมาณ 5 - 10 ล้านบาท ซึง่มีรายได้มาจาก 2 สว่นคือรายได้สว่นท่ีได้รับการ

สนบัสนนุจากสปอนเซอร์ และรายได้จากการขายบตัรคอนเสร์ิต 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานท่ีประชมุ  ชีแ้จงดงันี ้

 ในสว่นของข้อเสนอแนะให้มีการแจกบตัรคอนเสร์ิตสาํหรับผู้ ถือหุ้นนัน้บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณา 

 นายภาวิต จิตรกร  ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 บริษัทฯ มองวา่กรณีท่ีผู้บริโภคต้องการทราบข้อมลูบริษัทฯ ซึ่งคอ่นข้างมีรายละเอียดมาก จึงเน้นการนําเสนอ

บนเว็บไซต์ ซึง่เหมาะสมกวา่ สว่น Application จะเน้นตอบโจทย์ความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง โดยปัจจบุนัม ี

Application แยกตามสายธุรกิจ เช่น Application ของวิทย ุหรือความร่วมมือกบั Application ท่ีเป็น Music 

streaming เป็นต้น รวมทัง้มี Line Official Account ของบริษัทฯ เป็นช่องทางในการสือ่สารด้วย 

 ประเด็นสดัส่วนรายได้จากการจัด Event และ Showbiz ต่าง ๆ ไม่ลดลงและมีเพ่ิมขึน้ด้วย และในธุรกิจนี ้

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดท่ีสูงท่ีสุดและตลาดยังมีการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัดส่วนรายได้จาก 

ShowBiz ไมล่ดลง 
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 นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ  ชีแ้จงดงันี ้

 ในสว่นการตลาดแบบตรงบริษัทฯ ดําเนินการแล้ว สว่นอาหารเสริมและยา จะพิจารณาดําเนินการหลงัจาก

ได้รับดําเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

3. นายอนุ ว่องสารกิจ  มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถาม ดงันี ้

 ช่อง GMM 25 และช่อง ONE แบง่กลุม่เปา้หมายกนัอยา่งไร ทิศทางในอนาคตเป็นอยา่งไร  

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ชีแ้จงดงันี ้

 ในช่วงเร่ิมต้นธุรกิจอาจมีความสบัสนบ้างเพราะมีช่อง DTV เพ่ิมใหม่พร้อมกนักว่า 20 ช่อง แต ่ณ วนันี ้ลกูค้า

และผู้ชมเร่ิมเข้าใจและแยกแยะได้ว่า ช่อง ONE เน้นกลุม่ผู้ชมท่ีเป็น Mass และมีการเติบโตชดัเจนขึน้เร่ือยๆ

สว่นช่อง GMM 25 จะเน้นผู้ชมช่วงอาย ุ15-34 ปี เป็นกลุม่วยัรุ่นจนถึงคนทํางาน คนรุ่นใหม่ท่ีบริโภคสื่อทัง้ 

On-air และ Online ไปพร้อมๆกัน เนือ้หาของทัง้ 2 ช่อง ก็จะมีความแตกต่างและแยกแยะตามกลุ่มผู้ ชม  

ทัง้นี ้ช่อง GMM 25 ได้เร่ิมดําเนินการอย่างเต็มท่ีหลงัจากช่องอ่ืนๆ และปัจจุบนัก็มีการเติบโตท่ีดี รวมถึงการ

ตัง้เป้าการเติบโตท่ีค่อนข้างมาก จึงขอให้ติดตามชมและจะได้เห็นการเติบโตและความแตกต่างท่ีชดัเจนขึน้ 

ทัง้นี ้การทําธุรกิจ DTV เป็นธุรกิจใหญ่และต้องใช้เวลา หากมองไปท่ีช่องรายเดิมจะเห็นวา่ต้องใช้เวลา 30-40 

ปี เพ่ือให้ได้ภาพธุรกิจท่ีชดัเจน ดงันัน้เป็นธรรมชาติของธุรกิจโทรทศัน์ท่ีต้องใช้เวลา 

**************************************************** 




