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คําย่อ ชือเต็ม 

บริษัทฯ หรือ GRAMMY  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 

กลุม่บริษัทฯ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

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

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั และบริษัทย่อย 

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

แอ็กซ์ สตดิูโอ บริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากดั 

เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากดั 

มีมิติ บริษัท มีมิติ จํากดั 

นายถกลเกียรติ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

กลุม่นายถกลเกียรติ  นายถกลเกียรติ วีรวรรณ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั และบริษัท วนั ทํา ดี จํากดั 

ซีเนริโอ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั 

วนั ทํา ดี บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั 

ประนนัท์ภรณ์ บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั  

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ

ทางธุรกิจระดบัชาติ  

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety HD ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ

ทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู 

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety SD ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการ

ทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัปกติ 

กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาํนกังาน ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซงึสนิทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมี

นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม  

ประกาศรายการทีเกียวโยงกนั ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํา

รายการทีเกียวโยงกนั  ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 

พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม 
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      27 เมษายน 2560 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 
 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
 

 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ครังที 4/2560 เมือ

วนัที 17 เมษายน  2560 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันกรณีบริษัทฯ จะเข้าซือหุ้นของบริษัท เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์”) จากบริษัท ซีเนริโอ จํากดั (“ซีเนริโอ”) จํานวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าทีตรา

ไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ในราคาหุ้นละ 100 

บาท รวมเป็นมลูค่า 220,000,000 บาท ภายหลงัจากทีเดอะ วัน เอ็นเตอร์ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ในวันที 

31 พฤษภาคม 2560  
 

การเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซงึทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมี

นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน”) โดย

คํานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ซึงเป็นเกณฑ์ทีคํานวณขนาดรายการได้

สงูสดุ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สินสดุวันที 31 ธันวาคม 

2559 ทงันี เนืองจากขนาดรายการมีมลูค่าน้อยกว่าร้อยละ 15.00 ดงันนั บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าทีต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มา

ซงึทรัพย์สนิของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิ 
 

อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน (“ประกาศรายการทีเกียวโยง

กนั”) เนืองจากบริษัทฯ และซีเนริโอมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ดงัน ี

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกเกียรติ) เป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวี ซึงเป็น

ผู้บริหารของบริษัทฯ  ตามนิยามในประกาศรายการทีเกียวโยงกัน คือ เป็นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกต่อ

จากผู้บริหารสงูสดุลงมา และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ 52.50) กรรมการ และกรรมการผู้จดัการของซีเนริโอ 

2. นางสาวบษุบา ดาวเรือง เป็นผู้ ถือหุ้น และประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของซีเนริโอ 

ทงันี รายการดงักลา่วมีขนาดมลูค่ารายการเท่ากบัร้อยละ 28.95 ของมลูค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ ทีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สินสดุวันที 31 ธันวาคม 2559 เนืองจากรายการมี

ขนาดมลูค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน

สทุธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า) ดังนัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทํารายการต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมแต่งตังทีปรึกษาทางการ
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เงินอิสระเพือให้ความเห็น ซงึต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยี 
 

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 4/2560 เมือวนัที 17 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุติัแต่งตงัให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด 

(“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

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

ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

อนมุติัการทํารายการได้มาซงึสนิทรัพย์และรายการเกียวโยงกนัของบริษัทฯ ในครังนี    
 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน ีจดัทําขนึจากข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ และ

ข้อมลูทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทวัไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้อมูลทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมี

นัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซึงข้อมูลทีใช้ในการจัดทํา

รายงานฉบบันี เช่น 

o มติคณะกรรมการของบริษัทฯ และสารสนเทศทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

o ข้อมลูข่าวสารทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการ ซึงเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ/หรือเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และ/หรือทีเปิดเผยในสาธารณะ 

o แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ปี 2559 ของบริษัทฯ  

o งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับปี

สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2559  

o งบการเงินรวมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อยทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของ

กิจการ สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 

o สรุปสาระสาํคญัของสญัญาทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ 

o สรุปเงือนไขทีสาํคญัตามสญัญาซือขายหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ระหว่างบริษัทฯ กลุ่มนายถกลเกียรติ และประนันท์

ภรณ์ ทงัน ีทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เนืองจากเงือนไขการรักษาความลบัของ

คู่สญัญา อย่างไรก็ดี ข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการให้ความเห็นของที

ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัการซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอของบริษัทฯ ในครังนี 

o ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ  

o ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ  
 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมติฐาน ดงัน ี 

o ข้อมลูและเอกสารทงัหมด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้และใกล้เคียงกับสภาพความ

จริง ณ ปัจจบุนั 

o ไม่มีเหตกุารณ์ใดทีได้เกิดขนึ หรือกําลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อยของเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ 
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o สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกบัการดําเนนิงานของบริษัทฯ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อยของเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการ

เปลยีนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลกิ 

 

ทงัน ีทีปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้ทําหน้าทศีกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

บริษัทฯ เป็นสาํคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทีได้รับจาก

บริษัทฯ รวมถงึจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็น

ข้อมูลทีถูกต้องและเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี  ดังนัน หากข้อมูลดังกล่าว

ข้างต้นไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผล

กระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจ

ยืนยนัถงึผลกระทบทีอาจเกิดขนึต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดังกล่าวได้ อีกทังความเห็นของทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระในครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดย

การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสาํหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือ

หุ้นควรจะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสยีง ข้อจํากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรอง

ผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขนึจากการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

ตามททีีประชมุคณะกรรมการบริษัทของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เมือวนัที 25 ตลุาคม 2559 ได้มีมติให้เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

เพิมทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 1,905.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,905.00 ล้านบาท เป็นจํานวน 3,810.00 

ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 19.05 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ใน

ราคาหุ้นละ 100.00 บาท เท่ากบัมลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เนืองจากในการเพิม

ทนุทงัสองครังของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีได้ดําเนินการเพิมทนุครังที 1 จํานวน 500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

5.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซือหุ้นละ 100.00 บาท ไปแล้วเมือวันที 31 มีนาคม 2560 และ

กําหนดให้ดําเนินการเพิมทนุครังที 2 ในวันที 31 พฤษภาคม 2560 อีกจํานวน 1,405.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

14,050,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซือหุ้นละ 100.00 บาท นัน ผู้ ถือหุ้นเดิมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ อนัได้แก่ (1) บริษัทฯ (2) นายถกลเกียรติ (3) ซีเนริโอ และ (4) บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั (“วนั ทํา ดี”) จะสละสิทธิ การซือหุ้น

สามญัเพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัสว่นการถือหุ้นของตน ขณะทีบริษัท ประนันท์ภรณ์ จํากัด (“ประนันท์ภรณ์”) 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ทีเหลือจากการสละสิทธิ ของผู้
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ถือหุ้นเดิมรายอืนทงัจํานวน  โดยการสละสทิธิ ซือหุ้นสามญัเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกล

เกียรติดงักลา่วเป็นการดําเนินการตามสญัญาซือขายหุ้นทีบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติได้ลงนามกับประนันท์ภรณ์เมือวันที 

30 พฤศจิกายน 2559 ทีผ่านมา (สาระสาํคญัของสญัญาซือขายหุ้นดงักลา่ว คือ บริษัทฯ ซีเนริโอ นายถกลเกียรติ และ วัน ทํา ดี 

(รวมเรียกว่า “กลุม่ผู้ขาย”) จะดําเนินการให้เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่และกลุ่มผู้ขายจะ

สละสทิธิ การซือหุ้นเพิมทนุในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือให้ประนันท์ภรณ์ได้จองซือหุ้นเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

ดงักลา่ว) ซงึภายหลงัการเพิมทนุทงั 2 ครังของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทฯ จะถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในสดัส่วนร้อย

ละ 25.50 อย่างไรก็ดี เนืองจากซีเนริโอมีความประสงค์จะขายหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์บางส่วนทีถือครองอยู่ จํานวน  2.20 

ล้านหุ้น ทีราคาขายเท่ากบัมลูค่าทีตราไว้ (เท่ากบั 100.00 บาทต่อหุ้น ซึงเป็นราคาขายหุ้นเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิมทุนของ

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ทีประนนัท์ภรณ์จองซือในการเพิมทนุทงัสองครัง และเป็นราคาเดียวกับทีนายถกลเกียรติใช้สิทธิจองซือ

หุ้นเพิมทนุ เมือบริษัทฯ มีการสละสิทธิจองซือหุ้นเพิมทุนให้นายถกลเกียรติในปี 2558) ดังนัน เพือเพิมสดัส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซงึจะช่วยเพิมโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์  (ซึง

ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล อันได้แก่ ช่อง ONE และธุรกิจทีเกียวเนือง เช่น 

ธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน และธุรกิจรับจ้างผลิตรายการ

โทรทศัน์) ตามสดัสว่นการลงทนุทีเพิมขนึ (ในกรณีทีกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีผลการดําเนินการเติบโตดีขึนตามแผนงานที

วางไว้) ด้วยเหตนุี ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 4/2560 เมือวันที 17 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซือ

หุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 2.20 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.77 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ภายหลงัการเพิมทนุ) จากซีเนริโอ ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมมูลค่าการลงทุนทังสิน จํานวน 220.00 ล้าน

บาท ซงึราคาในการซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอดงักลา่ว เท่ากบัมลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

และเป็นราคาเดียวกนักบัราคาหุ้นสามญัเพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในการเพิมทุนทังสองครัง โดยภายหลงัการเข้าทํา

รายการ โครงสร้างการถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะเปลยีนแปลงไปดงัน ี

 

โครงการการถอืหุ้นภายหลังจากเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จสินการเพิมทุน 

และโครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังบริษัทฯ ซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ 

รายชอืผู้ถือหุ้น 
เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ 

การถือหุ้นก่อน 
การเพมิทุน  

ภายหลัง 
การเพมิทุน ครังท ี1 

ภายหลัง 
การเพมิทุน ครังท ี2 

ภายหลังบริษัทฯ  
ซือหุ้นจากซีเนริโอ 

ทุน 1,905 ล้านบาท ทุน 2,405 ล้านบาท ทุน 3,810 ล้านบาท ทุน 3,810 ล้านบาท 
จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % 

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม ี

จํากัด (มหาชน) 

9,715,497 51.00 9,715,497 40.40 9,715,497 25.50 11,915,497 31.27 

2. กลุ่มนายถกลเกียรต ิ 9,334,500 49.00 9,334,500 38.81 9,334,500 24.50 7,134,500 18.73 

-  บริษัท ซีเนริโอ จํากัด1 6,634,500 34.83 6,634,500 27.58 6,634,500 17.41 4,434,500 11.64 

-  นายถกลเกียรต ิวีรวรรณ 1,500,000 7.87 1,500,000 6.24 1,500,000 3.94 1,500,000 3.94 

-  บริษัท วนั ทํา ดี จํากัด2 1,200,000 6.30 1,200,000 4.99 1,200,000 3.15 1,200,000 3.15 

3.  นางสาวบษุบา ดาวเรือง 1 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 

4.  นางมณฑนา ถาวรานนท์ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

5.  บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากัด3 1 0.00 5,000,0004 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 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ณ วนัที 30 เมษายน 2559 ประกอบด้วย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 52.50
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25.00 และผู้ ถือหุ้นอืน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.50 (ผู้ ถือหุ้นอืนของ
ซีเนริโอเป็นบคุคลธรรมดา ซึงไมเ่ป็นบคุคลเกียวโยงกันกับบริษัทฯ หรือกลุ่มนายถกลเกียรติ) 
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                     2 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนั ทํา ดี จํากัด ณ วนัที 30 เมษายน 2559 ตระกลูวีรวรรณถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 74.17 
                      3  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.98 ของประนนัท์ภรณ์ ได้แก่ นางสาวปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ  
                     4  ประนนัท์ภรณ์ขายหุ้นให้นางสาวบษุบา ดาวเรือง จํานวน 1 หุ้น 
 

อนงึ การซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอจะเกิดขนึภายหลงัจากทีเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จสินการเพิมทุนครังที 2 ใน

วนัที 31 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าทํารายการดงักลา่วต่อเมือเงือนไขบงัคบัก่อนดงัต่อไปนีบรรลผุลสาํเร็จ  

o ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุติัการเข้าทํารายการ 

o เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ต้องได้รับชําระค่าหุ้นเพิมทนุครบถ้วนจากประนนัท์ภรณ์เป็นจํานวนเงิน 1,905.00 ล้านบาท ตาม

สญัญาจองซือหุ้นเพิมทนุประนนัท์ภรณ์เรียบร้อยแล้ว ทงันี เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีกําหนดการเพิมทุนครังที 2 ภายใน

วนัที 31 พฤษภาคม 2560 

o ต้องได้รับคํายืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนัการเงินและต้องมีการลงนามในนิติกรรมคําประกันในเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ระหว่างบริษัทฯ กลุม่นายถกลเกียรติ และประนันท์ภรณ์ ต่อสถาบันการเงินในสดัส่วนทีสถาบันการเงินซึงเป็น

เจ้าหนีของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี และ/หรือบริษัทในเครือ รวมถงึสถาบันการเงินทีเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้

กําหนด และตามเงือนไขทีระบุไว้ภายใต้สญัญาจองซือหุ้นเพิมทุนของประนันท์ภรณ์เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ทังนี จะมีการ

ดําเนินการดังกล่าว ภายหลงัเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จสินการเพิมทุนครังที 2 (เมือวันที 27 มีนาคม 2560 สถาบัน

การเงินหลกัของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้แจ้งผลการพิจารณาการให้ความยินยอมเพือปรับเปลียนสดัส่วนการคํา

ประกนัเงินกู้ ยืมในปัจจุบันของผู้ ถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์แต่ละฝ่ายภายหลงัการเพิมทุนจดทะเบียนของเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที 31 พฤษภาคม 2560 โดยกําหนดให้ประนันท์ภรณ์ บริษัทฯ และกลุ่มนายถกล

เกียรติคําประกนัเงินกู้ ยืมของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ทีมีอยู่ในปัจจบุนักบัสถาบนัการเงินหลกัดังกล่าวในสดัส่วนร้อย

ละ 50.00 ทงัสามฝ่าย (ซงึเป็นการคําประกันทีเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ของบริษัทฯ และกลุ่ม

นายถกลเกียรติ) ในขณะทีสถาบนัการเงินอืนๆ ยินยอมให้มีการคําประกนัตามสดัส่วนการถือหุ้นภายหลงัการเพิมทุนของ

ประนนัท์ภรณ์) 

o ต้องได้รับคํายืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนัการเงิน โดยเนือหาของคํายืนยันดังกล่าวต้องเป็นทีพอใจแก่บริษัทฯ 

ว่าสถาบนัการเงินยินยอมให้มีการเปลยีนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยบริษัทฯ และกลุ่มนาย

ถกลเกียรติอยู่ระหว่างเตรียมดําเนินการในเรืองดงักลา่ว 

ทังนี ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ระบุว่า ภายหลงัจากประนันท์ภรณ์ชําระค่าหุ้นเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ครังที 2 ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้ซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ ซึงจะส่งผลให้ประนันท์ภรณ์ บริษัทฯ 

และกลุ่มนายถกลเกียรติมีการถือหุ้ นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ร้อยละ 31.27 และร้อยละ 18.73 

ตามลําดับ ภายหลงัประนันท์ภรณ์ได้จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการของ

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน ซงึประกอบด้วยกรรมการซึงเป็นบุคคลทีประนันท์ภรณ์เสนอ

ชือจํานวน 6 ท่าน และกรรมการซึงเป็นบุคคลทีบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติร่วมกันเสนอชือจํานวน 5 ท่าน และในการ

ดําเนินงานของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และมอบ

อํานาจในการบริหารงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ประกอบด้วย

กรรมการบริหารจํานวน 7 ท่าน ซึงประกอบด้วยกรรมการบริหารซึงเป็นบุคคลทีประนันท์ภรณ์เสนอชือจํานวน 3 ท่าน และ

กรรมการบริหารซงึเป็นบคุคลทีบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติร่วมกนัเสนอชือจํานวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานที

สําคัญต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังจากผู้ ถือหุ้นทุกฝ่าย เช่น การจัดทําแผนธุรกิจ และการอนุมัติ

งบประมาณ เป็นต้น 
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นอกจากนี ผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งว่า สญัญาซือขายหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ฉบับลงวันที 30 พฤศจิกายน 2559 

ระหว่างประนนัท์ภรณ์ บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ระบวุ่า ประนนัท์ภรณ์ไม่ได้เป็นนิติบคุคลซึงได้รับใบอนุญาต และ/หรือ

เป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีและประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ความคมชัดสงู (HD) หรือหมวดหมู่ข่าวอยู่ก่อนทีจะเข้าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ดงันนั การทีประนนัท์ภรณ์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จึงไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือง การกําหนดลกัษณะและมาตรการ

กํากบัดแูลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที 22 ธันวาคม 

2557 ซงึกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตทีประสงค์จะดําเนินการควบรวมกิจการกบัผู้ รับใบอนุญาตรายอืนต้องยืนคําขออนุญาตควบ

รวมกิจการต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) 

ลว่งหน้าก่อนดําเนินการดงักลา่ว 

 

การซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมเติมจากซีเนริโอ มูลค่ารายการ 220.00 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตาม

ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนคํานวณจาก

งบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับปี สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบัร้อยละ 3.04  นอกจากนี ด้วยเหตุทีซีเนริโอผู้ขายหุ้น

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ให้แก่บริษัทฯ เป็นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัทฯ  เนืองจากนายถกลเกียรติซึงเป็นกรรมการ กรรมการ

ผู้จดัการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 52.50 ในซีเนริโอนัน เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (เป็นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรก

ต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา) และนางสาวบษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่มของบริษัทฯ 

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของซีเนริโอ  ดงันนัการเข้าทํารายการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการ

ทีเกียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 28.95 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 

2559 ซงึมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการ

ทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องขออนมุัติการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยต้องได้รับ

คะแนนเสยีงอนมุติัไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความ

สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (รายละเอียดการ

คํานวณขนาดรายการ ปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.1 ของรายงานฉบบัน)ี 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัความสมเหตสุมผล ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของการซือหุ้น

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ ทีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. เพิมโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ทีเพิมขึน (กรณีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีผลการดําเนินงานเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้) 

แม้ว่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จะติดลบจํานวน 126.02 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนืองทังจากการเพิมขึนของ

รายได้ อันมีสาเหตุมาจากเพิมขึนของอัตราค่าโฆษณาและจํานวนนาทีโฆษณาทีขายได้ของช่อง ONE ภายหลงัช่อง 

ONE มีผลสํารวจความนิยมผู้ชมรายการ (Rating) ดีขึนมาอยู่ในอันดับ 4 จากจํานวนช่องรายการโทรทัศน์ทังหมด 

(กรณีช่วงเวลา Primetime 18.20 – 22.30 น.) และเป็นอันดับ 5 จากจํานวนช่องรายการโทรทัศน์ทังหมด (กรณี

พิจารณาเวลาออกอากาศ 24 ชัวโมง (6.00 – 24.00 น.)) เมือเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2558 ทีมีอันดับความนิยม



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 9 

                                                  

ผู้ชมรายการอยู่ในอนัดบั 6 และปรับตัวดีขึนมาอยู่ทีอันดับอันดับ 5 ในช่วงปี 2559 - ปัจจุบัน รวมถึง การเพิมทุนจาก

ประนนัท์ภรณ์ทีทําให้เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องทีสงูขึน ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการ

เติบโตธุรกิจทีวีดิจิตอล (รวมถึงช่อง ONE) หลายประการในปัจจุบัน เช่น มูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิตอลทีเติบโต

อย่างต่อเนือง  มาตรการสนบัสนนุธุรกิจทีวีดิจิตอลของภาครัฐด้วยการขยายเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอลและการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการส่งสญัญาณทีให้บริการเป็นการทัวไปผ่านดาวเทียม (Must Carry) การแจก

คปูองสาํหรับการซือกลอ่งทีวีดิจิตอลระยะที 2 ของ กสทช. เป็นต้น 

2. ช่วยให้บริษัทฯ รักษาสดัสว่นการมีสว่นร่วมในการบริหารธุรกิจของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายหลงัการเพิมทุนให้

อยู่ระดบัใกล้เคียงกบัช่วงก่อนทีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะมีการเพิมทนุ (ซงึบริษัทฯ ถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อย

ละ 51.00 ก่อนการเพิมทนุ) 

3. ราคาซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอทีราคา 100.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาทีเหมาะสม เนืองจากเป็นราคาที

ตํากว่ามลูค่ายติุธรรมของราคาหุ้นสามัญของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีมูลค่า

ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ซงึเท่ากบั 123.83 – 133.11 บาทต่อหุ้น  

4. เงือนไขในการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เนืองจากเป็นเงือนไขปกติในการซือขายหุ้นทีคู่สญัญาสามารถตกลง

ร่วมกนัด้วยความสมคัรใจและมิได้ทําให้บริษัทฯ เสยีประโยชน์ประการใด เช่น การเข้าทํารายการดังกล่าวไม่กระทบต่อ

ความผกูพนัในภาระคําประกนัทีกลุม่นายถกลเกียรติได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ ก่อนหน้า และ/หรือความผูกพันในภาระคํา

ประกนัทีเปลยีนแปลงไปตามผลการพิจารณาของสถาบันการเงินแต่อย่างใด การชําระมูลค่าหุ้นเป็นเงินสดทังจํานวน

แก่ผู้ ขายในวันทีบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น เป็นต้น นอกจากนี เงือนไขการเข้าทํารายการบางส่วนเป็นการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง และ/หรือเป็นการดําเนินการเพือให้การซือขายหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ระหว่าง

บริษัทฯและซีเนริโอ ไม่ขดัต่อเงือนไขหรือข้อกําหนดในสญัญาและ/หรือข้อตกลงทีบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มนายถกลเกียรติ

มีต่อกลุม่บคุคลต่างๆ เช่น การได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติ

อนมุติัการเข้าทํารายการ ดงัน ี

o บริษัทฯ มีความเสยีงจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมขึนตามสดัส่วนการถือหุ้นที

เพิมขนึ กรณีผลการดําเนินงานของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในอนาคตไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ ซึงอาจเกิดขึนได้

จากหลายปัจจยั เช่น  การลดลงของงบโฆษณาจากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว  ผลกระทบจากการแข่งขันทีรุนแรงใน

ธุรกิจทีวีดิจิตอลทังการแข่งขันด้านคุณภาพรายการและอัตราค่าโฆษณาเพือแย่งชิงงบโฆษณา ผลกระทบจากการ

เติบโตของสอืรูปแบบใหม่และสงัคมออนไลน์ เป็นต้น 

o กรณีมีเหตกุารณ์ผิดสญัญาแก่สถาบนัการเงินหลกั หรือกรณีทีผลการดําเนินงานของช่อง ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

จนเป็นเหตใุห้จีเอ็มเอ็ม วนั  ทีวี ไม่สามารถชําระหนีแก่สถาบนัการเงินหลกัได้ บริษัทฯ อาจมีความเสียงทีจะถูกธนาคาร

เรียกร้องให้ชําระหนีบางสว่นหรือทงัหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงจะส่งผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง 

อย่างไรก็ดี ด้วยข้อกําหนดในสญัญาคําประกันของกลุ่มนายถกลเกียรติซึงตกลงจะชําระหนีตามสดัส่วนการถือหุ้นของ

ตนในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์แก่บริษัทฯ ทนัทีทีบริษัทฯ ถกูธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และการที

บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิมทนุจากประนันท์ภรณ์เป็นจํานวน 1,905 ล้านบาท และมีแผนการนําเงินไปใช้ในการชําระหนี 

และใช้เป็นเงินทนุในการดําเนินธุรกิจ อาจช่วยลดผลกระทบของบริษัทฯ ได้ในระดบัหนงึ  



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 10 

                                                  

o ความเสยีงทบีริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสญูเปล่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง

ทีปรึกษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารต่างๆ  โดยไม่อาจเข้าทํารายการ

ดงักลา่วได้ เนืองจากเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการไม่บรรลผุลสาํเร็จ 

 

ทงันี เมือพิจารณาประโยชน์ทีบริษัทฯ คาดว่าจะได้จากการเข้าทํารายการ ความเสียงทีอาจเกิดขึน ความเหมาะสมของราคา

และเงือนไขในการเข้าทํารายการดงัทีกลา่วมาข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จาก

ซีเนริโอในครังนมีีความเหมาะสม ดงันนัผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าทํารายการในครังน ี
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 ส่วนที 1  การเข้าลงทุนเพิมเติมในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด 

 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

ตามทีทีประชมุคณะกรรมการบริษัทของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เมือวนัที 25 ตลุาคม 2559 ได้มีมติให้เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

เพิมทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 1,905.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,905.00 ล้านบาท เป็นจํานวน 3,810.00 

ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 19.05 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ใน

ราคาหุ้นละ 100.00 บาท เท่ากบัมลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เนืองจากในการเพิม

ทนุทงัสองครังของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีได้ดําเนินการเพิมทนุครังที 1 จํานวน 500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

5.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซือหุ้นละ 100.00 บาท ไปแล้วเมือวันที 31 มีนาคม 2560 และ

กําหนดให้ดําเนินการเพิมทนุครังที 2 ในวันที 31 พฤษภาคม 2560 อีกจํานวน 1,405.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

14.05 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซือหุ้นละ 100.00 บาท นัน ผู้ ถือหุ้นเดิมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ อนัได้แก่ (1) บริษัทฯ (2) นายถกลเกียรติ (3) ซีเนริโอ และ (4) วนั ทํา ดี จะสละสทิธิ การซือหุ้นสามญัเพิมทนุของเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัสว่นการถือหุ้นของตน ขณะทีประนนัท์ภรณ์ ผู้ ถือหุ้นเดิมของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะจองซือหุ้นสามัญ

เพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ทีเหลอืจากการสละสิทธิ ของผู้ ถือหุ้นเดิมรายอืนทังจํานวน  โดยการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญ

เพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามสญัญาซือขายหุ้นที

บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ ได้ลงนามกับประนันท์ภรณ์เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2559 ทีผ่านมา (สาระสําคัญของ

สญัญาซือขายหุ้นดังกล่าว คือ บริษัทฯ ซีเนริโอ นายถกลเกียรติ และ วัน ทํา ดี (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) จะดําเนินการให้

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ และกลุ่มผู้ขายจะสละสิทธิ การซือหุ้นเพิมทุนในเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ เพือให้ประนนัท์ภรณ์ได้จองซือหุ้นเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ดังกล่าว) ส่งผลให้ภายหลงัเสร็จสินการเพิม

ทนุทงัสองครัง บริษัทฯ จะมีสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ลดลงเหลือร้อยละ 25.50 อย่างไรก็ดี เนืองจากซีเนริ

โอมีความประสงค์จะขายหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์บางส่วนทีถือครองอยู่ จํานวน  2.20 ล้านหุ้น ทีราคาขายเท่ากับมูลค่าที

ตราไว้ (เท่ากบั 100.00 บาทต่อหุ้น ซงึเป็นราคาขายหุ้นเดียวกบัราคาหุ้นสามัญเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ทีประนันท์

ภรณ์จองซือในการเพิมทนุทงัสองครัง และเป็นราคาเดียวกบัทีนายถกลเกียรติใช้สิทธิจองซือหุ้นเพิมทุน เมือบริษัทฯ มีการสละ

สทิธิจองซือหุ้นเพิมทนุให้นายถกลเกียรติในปี 2558) ดงันนั เพือเพิมสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด ซึงเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดสงู โดยเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศ

ในระบบดิจิตอล อนัได้แก่ ช่อง ONE ซงึเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 90 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในปี 2559 รวมทังมีการถือ

หุ้นในบริษัทย่อยอืนทีประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจช่องรายการโทรทัศน์ เช่น ธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร 

ภาพยนตร์ และงานบันเทิง ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ธุรกิจรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์) อันจะช่วยเพิมโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัส่วนการลงทุนทีเพิมขึน (ในกรณีทีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ มีผลการดําเนินการเติบโตดีขนึตามแผนงานทวีางไว้) ด้วยเหตุนี ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 4/2560 เมือ

วนัที 17 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 2.20 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.77 

ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ภายหลงัการเพิมทุนทังสองครัง) จากซีเนริโอ ในราคาหุ้น

ละ 100.00 บาท รวมมลูค่าการลงทนุทงัสนิ จํานวน 220.00 ล้านบาท โดยภายหลงัการเข้าทํารายการดังกล่าว บริษัทฯ จึงถือ

หุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 31.27 (เพิมขึนจากสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.50 ภายหลงัการเพิมทุนครังที 2) ขณะที
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กลุม่นายถกลเกียรติมีสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ภายหลงัการเข้าทํารายการครังนี รวมจํานวนร้อยละ 18.73 

(ลดลงจากสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.50 ภายหลงัการเพิมทุนครังที 2) โดยโครงสร้างการถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ภายหลงัการเพิมทนุและภายหลงับริษัทฯ ซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ ปรากฏในบทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 

 

ทงันี การซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมเติมจากซีเนริโอจะเกิดขึนภายหลงัจากทีเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จสินการเพิม

ทนุครังที 2 ในวนัที 31 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าทํารายการดังกล่าวต่อเมือเงือนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี

บรรลผุลสาํเร็จ  

o ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุติัการเข้าทํารายการ 

o เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ต้องได้รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนครบถ้วนจากประนันท์ภรณ์เป็นจํานวนเงิน 1,905.00 ล้านบาท 

ตามสญัญาจองซือหุ้นเพิมทุนประนันท์ภรณ์เรียบร้อยแล้ว ทังนี เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีกําหนดการเพิมทุนครังที 2 

ภายในวนัที 31 พฤษภาคม 2560 

o ต้องได้รับคํายืนยันเป็นลายลกัษณ์อักษรจากสถาบันการเงินและต้องมีการลงนามในนิติกรรมคําประกันในเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ระหว่างบริษัทฯ กลุม่นายถกลเกียรติ และประนนัท์ภรณ์ ต่อสถาบนัการเงินในสดัส่วนทีสถาบันการเงินซึง

เป็นเจ้าหนีของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และ/หรือบริษัทในเครือ รวมถึงสถาบันการเงินทีเป็นผู้แทนผู้

ถือหุ้นกู้ กําหนด และตามเงือนไขทีระบุไว้ภายใต้สญัญาจองซือหุ้นเพิมทุนของประนันท์ภรณ์เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ทังนี 

จะมีการดําเนินการดงักลา่ว ภายหลงัเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จสินการเพิมทุนครังที 2 (เมือวันที 27 มีนาคม 2560 

สถาบนัการเงินหลกัของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้แจ้งผลการพิจารณาการให้ความยินยอมเพือปรับเปลียนสดัส่วน

การคําประกนัเงินกู้ ยืมของผู้ ถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์แต่ละฝ่ายภายหลงัการเพิมทุนจดทะเบียนของเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์เสร็จสมบรูณ์ภายในวนัที 31 พฤษภาคม 2560 โดยกําหนดให้ประนนัท์ภรณ์ บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ

คําประกนัเงินกู้ ยืมของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ทีมีอยู่ในปัจจุบันกับสถาบันการเงินหลกัดังกล่าวในสดัส่วนร้อยละ 

50.00 ทงัสามฝ่าย (ซงึเป็นการคําประกนัทีเกินกว่าสดัสว่นการถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ของบริษัทฯ และกลุ่มนาย

ถกลเกียรติ) ในขณะทีสถาบันการเงินอืนๆ ยินยอมให้มีการคําประกันตามสดัส่วนการถือหุ้นภายหลงัการเพิมทุนของ

ประนนัท์ภรณ์) 

o ต้องได้รับคํายืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนัการเงิน โดยเนือหาของคํายืนยนัดงักลา่วต้องเป็นทีพอใจแก่บริษัทฯ 

ว่าสถาบนัการเงินยินยอมให้มีการเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยบริษัทฯ และกลุ่ม

นายถกลเกียรติอยู่ระหว่างเตรียมดําเนินการในเรืองดงักลา่ว 

ทังนี ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ระบุว่า ภายหลงัจากประนันท์ภรณ์ชําระค่าหุ้นเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ครังที 2 ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้ซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ ซึงจะส่งผลให้ประนันท์ภรณ์ บริษัทฯ 

และกลุ่มนายถกลเกียรติมีการถือหุ้ นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ร้อยละ 31.27 และร้อยละ 18.73 

ตามลาํดบั ทงันี ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ระบวุ่า ภายหลงัจากประนันท์ภรณ์ชําระค่าหุ้นเพิมทุนของเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ครังที 2 ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้ซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ ซึงจะส่งผลให้ประนันท์ภรณ์ 

บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติมีการถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ร้อยละ 31.27 และร้อยละ 18.73 

ตามลําดับ ภายหลงัประนันท์ภรณ์ได้จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการของ

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน ซงึประกอบด้วยกรรมการซึงเป็นบุคคลทีประนันท์ภรณ์เสนอ

ชือจํานวน 6 ท่าน และกรรมการซึงเป็นบุคคลทีบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติร่วมกันเสนอชือจํานวน 5 ท่าน และในการ

ดําเนินงานของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และมอบ
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อํานาจในการบริหารงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ประกอบด้วย

กรรมการบริหารจํานวน 7 ท่าน ซึงประกอบด้วยกรรมการบริหารซึงเป็นบุคคลทีประนันท์ภรณ์เสนอชือจํานวน 3 ท่าน และ

กรรมการบริหารซงึเป็นบคุคลทีบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติร่วมกนัเสนอชือจํานวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานที

สําคัญต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังจากผู้ ถือหุ้นทุกฝ่าย เช่น การจัดทําแผนธุรกิจ และการอนุมัติ

งบประมาณ เป็นต้น 

 

นอกจากนี ผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งว่า สญัญาซือขายหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ฉบับลงวันที 30 พฤศจิกายน 2559 

ระหว่างประนนัท์ภรณ์ บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ระบวุ่า ประนนัท์ภรณ์ไม่ได้เป็นนิติบคุคลซึงได้รับใบอนุญาต และ/หรือ

เป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีและประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ความคมชัดสงู (HD) หรือหมวดหมู่ข่าวอยู่ก่อนทีจะเข้าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ดงันนั การทีประนนัท์ภรณ์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จึงไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือง การกําหนดลกัษณะและมาตรการ

กํากบัดแูลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที 22 ธันวาคม 

2557 ซงึกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตทีประสงค์จะดําเนินการควบรวมกิจการกบัผู้ รับใบอนุญาตรายอืนต้องยืนคําขออนุญาตควบ

รวมกิจการต่อกสทช. ลว่งหน้าก่อนดําเนินการดงักลา่ว 
 

1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

การซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ จํานวน 2.20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 220.00 

ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ นอกจากนี ด้วยเหตุทีซีเนริโอ

ผู้ขายหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ให้แก่บริษัทฯ เป็นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัทฯ เนืองจากนายถกลเกียรติซึงเป็นกรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 52.50 ในซีเนริโอนนั  เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (เป็นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี

รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา) และนางสาวบษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่มของ

บริษัทฯ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของซีเนริโอ ดงันนั การเข้าทํารายการดงักลา่วจงึถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ

รายการทีเกียวโยงกนั  ทงันี  การคํานวณขนาดรายการได้มาซงึสนิทรัพย์และขนาดรายการเกียวโยง อ้างอิงจากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน ี 
 

การคํานวณขนาดรายการได้มาซงึสนิทรัพย์  
 

หลักเกณฑ์ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 

เกณฑ์มลูค่า

สนิทรัพย์ (NTA) 

(สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x มลูค่าสนิทรัพย์ทมีีตวัตนสทุธิของกิจการทจีะเข้าลงทนุ) x100  

มลูค่าสนิทรัพย์ทมีีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากเดอะ 

วนั เอน็เตอร์ไพรส์มี NTA ติดลบ 

เกณฑ์กําไรสทุธิ สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของกิจการทจีะเข้าลงทนุ x100  

กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจาก

บริษัทฯ และเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์

มีผลขาดทนุสทุธิ 

เกณฑ์มลูค่ารวม

ของสงิตอบแทน 

มลูค่าทจี่าย x100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

3.04% 

เกณฑ์มลูค่า 

หุ้นทนุ 

จํานวนหุ้นทอีอกเพือชําระค่าสนิทรัพย์ x100 

จํานวนหุ้นทอีอกและชําระแล้วของบริษัทฯ 

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากไม่มี

การออกหุ้นเพือซือสนิทรัพย์ 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
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การคํานวณขนาดรายการเก่ียวโยง  

ขนาดรายการเก่ียวโยง   =    มลูคา่สิง่ตอบแทน / NTA ของ GRAMMY 

= 220.00 / 759.89 = 28.95% 

หมายเหต ุ 

 

NTA ของ GRAMMY 

  

= สินทรัพย์รวม – คา่ความนิยม – สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน* 

– หนีส้ินรวม – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

=  7,248.59 – 0 – 486.47 – 55.81 – 5,780.15 – 166.27 

=  759.89 ล้านบาท 

 NTA ของเดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์ 

= สินทรัพย์รวม – คา่ความนิยม – สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน* 

– หนีส้ินรวม – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

= 5,478.35 – 0 – 507.38 – 2.31 – 5,604.37 – 0 

= -635.71 ล้านบาท 

  *   การคํานวณ NTA  ไม่ได้หกัรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีเป็นคา่ลิขสทิธ์ิตา่งๆ เช่น ลิขสิทธ์ิเนือ้ร้องและทํานองเพลง ค่าสิทธิ
รายการ คา่ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และการ์ตนู เกมคอมพิวเตอร์ และสิทธิอ่ืนๆ ของ GRAMMY จํานวน 628.50 ล้านบาท และของ
เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จํานวน 351.91 ล้านบาท เน่ืองจากเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีก่อให้เกิดรายได้หลกัของบริษัท 

 

การซือ้หุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 3.04  นอกจากนี ้

การเข้าทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 28.95 ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของ

มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องขออนมุตัิการเข้าทํารายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย โดย

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงันี ้

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัตริายการซือ้หุ้นเดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ 

รายชื่อ 
จาํนวนหุ้นที่ถอืใน GRAMMY  

ความสัมพนัธ์กับคู่สัญญาในการทาํรายการ 
จาํนวนหุ้น % 

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,856 0.85 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 52.50 ในซเีนริโอ 

กรรมการและผู้บริหารของซีเนริโอ  

2. น.ส.บษุบา ดาวเรือง 1,150,120 0.14 กรรมการของซเีนริโอ 

3. นายสนัติสขุ จงมัน่คง 600,120 0.07 คูส่มรสของน.ส.บษุบา ดาวเรือง 

4. นางสมศรี  พฤทธิพนัธุ์ 110,000 0.01 กรรมการและผู้บริหารของซเีนริโอ 

5. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ  51,920  0.01 พ่ีสาวของนายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

หมายเหต ุ ข้อมลูการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 
1.1.2 คู่สัญญาและเงื่อนไขสาํคัญของสัญญา  

 

(1) สรุปเงื่อนไขสําคัญของบันทึกข้อตกลงการซือ้ขายหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ระหว่างบริษัทฯ และ

กลุ่มนายถกลเกียรติ 

คูส่ญัญา :  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ซือ้”)  

 กลุ่มนายถกลเกียรติ (“ผู้ขาย”) ซึ่งประกอบด้วย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ บริษัท 

ซีเนริโอ จํากดั และบริษัท วนั ทํา ดี จํากดั 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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ความสมัพนัธ์กบั

บริษัทฯ  

 

:  นายถกลเกียรติเป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ ทีดํารงตําแหน่งระดับ

บริหารสรีายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ และเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 

0.85 (ข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัที 15 มีนาคม 2560) 

 นายถกลเกียรติ ถือหุ้นซีเนริโอร้อยละ 52.50 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที 30 เมษายน 

2560) และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของซีเนริโอ 

วนัลงนามในสญัญา : 5 เมษายน 2560 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ  

การซือขายหุ้น/ ราคา

ซือขายหุ้น 

: บริษัทฯ ตกลงจะซือหุ้นของกลุม่นายถกลเกียรติ และกลุ่มนายถกลเกียรติตกลงจะขาย

หุ้นของเดอะ วันเอ็นเตอร์ไพรส์ทีซีเนริโอเป็นผู้ ถืออยู่ให้กับบริษัทฯ รวมจํานวน 2.20 

ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมมูลค่า 220.00 ล้านบาท โดยเมือการซือขาย

หุ้นดงักลา่วเสร็จสมบูรณ์ ประนันท์ภรณ์ บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติจะเป็นผู้ ถือ

หุ้นร้อยละ 50.00 ร้อยละ 31.27 และร้อยละ 18.73 ของทุนจดทะเบียนในเดอะวัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ตามลาํดบั 

เงือนไขบงัคบัก่อน : เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันเป็นหนังสือจากฝ่ายทีมีสิทธิให้การผ่อนผัน การซือขายหุ้ น

ระหว่างคู่สญัญาจะเกิดขนึก็ต่อเมือคู่สญัญาได้ปฏิบติัตามเงือนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี

ครบถ้วนสมบรูณ์ทกุประการ 

o ผู้ ซือต้องได้รับอนุมัติการซือขายหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากคณะกรรมการ

บริษัทและทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

o คู่สญัญาต้องได้รับหนังสือยินยอม และ/หรือมีการทําสญัญาแก้ไขเพิมเติม และ/

หรือเอกสารอืนใดจากประนันท์ภรณ์ตามเงือนไขทีบริษัทฯ  และกลุ่มนายถกล

เกียรติได้มีการลงนามไว้ในสญัญาจองซือหุ้ นเพิมทุนของประนันท์ภรณ์ถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อตกลงเกียวกับการรับรองสดัส่วนและ

โครงสร้างการถือหุ้นของวันเอ็นเตอร์ไพรส์ และเงือนไขของสิทธิในการซือหุ้นก่อน 

(Right of First Refusal) ทีระบุให้มีการเสนอขายหุ้ นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนตาม

สดัส่วนการถือหุ้น เป็นต้น (ทังนี เมือวันที 10 เมษายน 2560 ประนันท์ภรณ์ได้มี

หนงัสอืยินยอมแก่บริษัทฯ และและกลุม่นายถกลเกียรติ) 

o เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้รับชําระค่าหุ้นสามญัเพิมทุนจากประนันท์ภรณ์ครบถ้วน

จํานวน 1,905.00 ล้านบาท (ทงันี เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีกําหนดการเพิมทุนครัง

ที 2 ภายในวนัที 31 พฤษภาคม 2560) 

o บริษัทฯ กลุม่นายถกลเกียรติ และประนันท์ภรณ์ต้องได้รับคํายืนยันเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากสถาบนัการเงินและต้องมีการลงนามในนิติกรรมคําประกันในเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ระหว่างบริษัทฯ กลุม่นายถกลเกียรติ และประนันท์ภรณ์ ต่อสถาบันการเงิน

ในสดัส่วนทีสถาบันการเงินซึงเป็นเจ้าหนีของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี และ/หรือบริษัทในเครือ รวมถึงสถาบันการเงินทีเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ กําหนด และ

ตามเงือนไขทีระบุไว้ภายใต้สัญญาจองซือหุ้ นเพิมทุนของประนันท์ภรณ์เป็นที

เรียบร้อยแล้ว (ทังนี จะมีการดําเนินการดังกล่าว ภายหลงัเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
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เสร็จสนิการเพิมทุนครังที 2 อย่างไรก็ดี เมือวันที 27 มีนาคม 2560 สถาบันการเงิน

หลกัของกลุม่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ได้แจ้งผลการพิจารณาการขอความยินยอม

เพือปรับเปลยีนสดัสว่นการคําประกนัเงินกู้ ยืมของผู้ ถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

แต่ละฝ่ายภายหลังการเพิมทุนจดทะเบียนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จ

สมบูรณ์ภายในวันที 31 พฤษภาคม 2560 โดยกําหนดให้ประนันท์ภรณ์ บริษัทฯ 

และกลุม่นายถกลเกียรติคําประกนัเงินกู้ ยืมของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ทีมีอยู่

ในปัจจบุนักบัสถาบนัการเงินหลกัดงักลา่วในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ทังสามฝ่าย ใน

ในขณะทีสถาบันการเงินอืนๆ ยินยอมให้มีการคําประกันตามสัดส่วนการถือหุ้ น

ภายหลงัการเพิมทนุของประนนัท์ภรณ์) 

o คู่สัญญาต้องได้รับคํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินในการ

ยินยอมให้เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีการเปลยีนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นในเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ตามการซือขายหุ้นในบนัทกึข้อตกลงฉบับนี (ทังนี บริษัทฯ และกลุ่ม

นายถกลเกียรติอยู่ระหว่างเตรียมดําเนินการในเรืองดงักลา่ว) 

การทําสญัญาซือขาย

หุ้นและการชําระ

ราคาซือขาย 

: เมือคู่สญัญาปฎิบติัตามเงือนไขบงัคบัก่อนการซือขายหุ้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ 

ตกลงเข้าทําสญัญาซือขายหุ้นและชําระราคาหุ้นทีซือขายให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีเงือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบรูณ์ 

การโอนหุ้น : ภายหลังจากบริษัทฯ ชําระเงินค่าหุ้ นให้แก่ซีเนริโอแล้ว กลุ่มนายถกลเกียรติจะ

ดําเนินการจดัทําตราสารโอนหุ้น ส่งมอบใบหุ้นทีซือขายทีซีเนริโอเป็นผู้ ถือหุ้นและสลกั

หลงัใบหุ้นทีซือขายดงักล่าว รวมทังบันทึกการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นให้แก่

บริษัทฯ ภายในวนัทีมีการชําระค่าหุ้น 

การร่วมรับภาระคํา

ประกนัและภาระหนี 

: o บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติยอมรับว่าการจะซือจะขายหุ้นตามบันทึกข้อตกลง

ฉบบันี รวมทงัการจองซือหุ้นเพิมทนุในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ของประนนัท์ภรณ์นนั 

ไม่กระทบต่อความผกูพนัในภาระคําประกนัทีกลุ่มนายถกลเกียรติได้ตกลงกับบริษัทฯ 

ไว้ก่อนหน้านี โดยกลุม่นายถกลเกียรติยงัมีหน้าทีในการร่วมรับภาระคําประกันและ

ภาระหนีของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีมีต่อสถาบนัการเงินเป็นจํานวนเกินกว่า

ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัส่วนการถือหุ้น

ของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ/หรือตามสดัส่วนการคํา

ประกนัทีบริษัทฯ ยอมรับตามสดัสว่นทีสถาบนัการเงินได้พิจารณาอนมุติัอยู่เช่นเดิม  

o อนงึ ตามทีกลุม่นายถกลเกียรติได้ตกลงในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ฉบบัลงวนัที 26 มีนาคม 2558 ว่าหากมีกรณีใดๆ ทีกลุม่นายถกลเกียรติไม่อาจ

เข้าร่วมคําประกนัภาระหนีต่อสถาบนัการเงิน และ/หรือการเปลยีนแปลงหลกัประกนั 

และ/หรือปรับลดสดัสว่นการคําประกนัของ GMM รวมไปถงึกรณีทีสถาบนัการเงินได้

อนมุัติให้บริษัทฯ เข้าคําประกันภาระหนีของกลุ่มเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์เกินกว่า

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ กลุม่นายถกลเกียรติ และ/

หรือนายถกลเกียรติตกลงจะเข้าคําประกันภาระการคําประกันทีบริษัทฯ ได้คํา

ประกันต่อกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายถกล
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เกียรติในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์นนั กลุม่นายถกลเกียรติยืนยันทีจะผูกพันในภาระ

คําประกันในกรณีดังกล่าวเช่นเดิม ทังนี กลุ่มนายถกลเกียรติตกลงจะดําเนินการ

จดัทําสญัญาคําประกนัภาระการคําประกนัของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นทีจะ

เปลยีนแปลงภายหลงัจากวนัทีทําบนัทกึข้อตกลงฉบบัน*ี  

หมายเหต ุ*  ในทางกลบักัน เนืองจากบริษัทฯ ได้ทําสญัญาคําประกันภาระการคําประกัน
ทีกลุ่มนายถกลเกียรติได้คําประกันต่อกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เช่นกัน ซึงภายหลัง
จากทีบริษัทฯ ซือหุ้ นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการจัดทําสัญญาคําประกันภาระการคําประกันของกลุ่มนายถกล
เกียรติฉบับใหม่ เพือให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของทังสองฝ่ายที
เปลียนแปลงไปเช่นกัน  

การผิดสญัญาและ 

การเลกิสญัญา 

 

: คู่สญัญาตกลงให้บนัทกึข้อตกลงฉบบันีเลกิกนัเมือมีกรณีดงัต่อไปนีเกิดขนึ  

o คู่สญัญาตกลงยินยอมยกเลกิบนัทกึข้อตกลงโดยทําข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษร 

ซงึกรณีนี คู่สญัญาจะเรียกร้องค่าเสยีหายใดๆ ต่อกนัมิได้  

o เงือนไขบังคับก่อนไม่เสร็จสินสมบูรณ์ ซึงกรณีนี คู่สญัญาจะเรียกร้องค่าเสียหาย

ใดๆ ต่อกนัมิได้   

o ในกรณีทีคู่สญัญาฝ่ายหนงึผิดสญัญาข้อใดข้อหนงึ คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกร้อง

ให้คู่สญัญาฝ่ายผิดสญัญาปฏิบติัให้ถกูต้องภายใน 30 วัน นับแต่วันทีคู่สญัญาฝ่าย

นนัได้รับหนงัสอืบอกกลา่ว และหากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี

ภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายทีมิได้เป็นผู้ ผิดสัญญาใช้สิทธิบอกเลิก

สญัญาและเรียกร้องค่าเสยีหายตามความเสียหายทีเกิดขึนจริงจากคู่สญัญาฝ่ายที

ผิดสญัญาได้ทนัท ี
  

 

(2) สรุปเงือนไขสําคัญของสัญญาซือขายหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ระหว่างบริษัทฯ กลุ่มนายถกล

เกียรติ และประนันท์ภรณ์  

คู่สัญญา : ผู้ขาย  ประกอบด้วย 

(1)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน)  

(2)  นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  

(3)  บริษัท ซีเนริโอ จํากดั  

(4)  บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั  

ทงันี  ในสญัญารวมเรียกนายถกลเกียรติ ซีเนริโอ และวันทําดีว่า “กลุ่มนายถกลเกียรติ” 

และรวมเรียกบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ว่า “ผู้ขาย”  

ผู้ ซือ : บริษัท ประนันท์ภรณ์ จํากัด (“ผู้ ซือ”) โดยมีนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททอง

โอสถ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.98 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมด  

วนัลงนามในสญัญา : 30 พฤศจิกายน 2559  

วตัถปุระสงค์ของ

สญัญา 

: ผู้ ซือมีความประสงค์จะซือหุ้นเพิมทนุของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์”) เพือเข้าถือหุ้นหลงัการเพิมทนุจดทะเบียนในวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แล้ว

ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ ซือไม่ได้เป็นนิติ
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บคุคลซงึได้รับใบอนญุาตและ/หรือเป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถี

และประกอบกิจการบริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

ทีอาจทําให้คู่สญัญาทุกฝ่ายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ  

การซือขายหุ้นเพิมทนุ

และราคาซือขายหุ้น

เพิมทนุ 

: o การจองซือหุ้นเพิมทุนครังที 1 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ : ภายในวันที 28 

กมุภาพนัธ์ 2560 ผู้ขายจะจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือมีมติ

อนมุติัการเพิมทนุจดทะเบียนครังท ี1 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลง

จะสละสิทธิในการจองซือหุ้นเพิมทุนดังกล่าวทังหมด และในวันที 28 กุมภาพันธ์ 

2560 เมือผู้ ขายได้ปฏิบัติตามเงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ในสัญญาถูกต้อง

ครบถ้วน ผู้ ซือจะจองซือหุ้นเพิมทุนครังที 1 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 

5,000,000 หุ้น ซึงคิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจํานวนหุ้นทังหมดในเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ หลงัการเพิมทุนจดทะเบียนครังที 1 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ใน

ราคาหุ้นละ 100.00 บาท และจะชําระค่าหุ้ นเพิมทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 

100.00  ของมลูค่าหุ้นเพิมทนุทีจองซือ ซงึคิดเป็นจํานวนเงินทงัสนิ 500.00 ล้านบาท  

o การจองซือหุ้นเพิมทุนครังที 2 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ : ภายในวันที 31 

พฤษภาคม 2560 ผู้ขายจะจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือมีมติ

อนมุติัการเพิมทนุจดทะเบียนครังท ี2 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลง

จะสละสิทธิในการจองซือหุ้นเพิมทุนดังกล่าวทังหมด และในวันที 31 พฤษภาคม 

2560 เมือผู้ ขายได้ปฏิบัติตามเงือนไขบังคับก่อน ทีกําหนดไว้ในสัญญาถูกต้อง

ครบถ้วน ผู้ ซือจะ (1) จองซือหุ้นเพิมทนุครังท ี2 ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 

14,050,000 หุ้น ซึงคิดเป็นร้อยละ 36.88 ของจํานวนหุ้นทังหมดในเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ หลงัการเพิมทนุจดทะเบียนครังท ี2 ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคา

หุ้นละ 100.00 บาท และชําระค่าหุ้นเพิมทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100.00 ของ

มลูค่าหุ้นเพิมทนุทีจองซือ ซงึคิดเป็นจํานวนเงินทังสิน 1,405.00 ล้านบาท และ (2) 

เข้าร่วมลงนามคําประกนัต่อสถาบนัการเงินตามทีกําหนดไว้ในสญัญาซือขายหุ้น 

การเข้าร่วมรับภาระ

คําประกนั 

: เมือคู่สญัญาได้ลงนามในสญัญาซือขายหุ้ นแล้ว คู่สญัญาจะดําเนินการให้ผู้ ซือเข้าร่วม

รับภาระคําประกันและภาระหนีทีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต่อสถาบันการเงิน ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ซือในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายในวนัท ี28 กมุภาพนัธ์ 2560 

เงือนไขทีสาํคัญ : หน้าทีของคู่สญัญาเกียวกับการจองซือหุ้นเพิมทุนครังที 1 และการจองซือหุ้นเพิมทุน 

ครังที 2 ขึนอยู่กับความสําเร็จของเงือนไขบังคับก่อนทีระบุในสญัญา ซึงรวมถึงแต่ไม่

จํากดัเพียงการปรับเปลยีนสดัสว่นภาระคําประกนัให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น 

การเลกิสญัญา : o คู่สญัญาตกลงร่วมกนัในการเลกิสญัญา  

o คู่สญัญาอีกฝ่ายหนงึผิดสญัญาในข้อทีเป็นสาระสาํคัญ แล้วไม่ดําเนินการแก้ไข

ภายในระยะเวลาทีกําหนด หรือมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัของหน่วยราชการซงึ

เป็นผลให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่สามารถปฏิบติัตามข้อตกลงและ/หรือเงือนไข
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ข้อใดข้อหนงึตามทีระบใุนสญัญาได้  

o คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขบังคับก่อนได้ครบถ้วน เว้นแต่

คู่สญัญาทีมีสทิธิบอกเลกิจะได้ยกเว้นหรือสละสิทธิในเงือนไขบังคับก่อนนันๆ เป็น

หนงัสอื  

 ทีมา : ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ เมอืวนัที 30 พฤศจิกายน 2559 
  

1.1.3  มูลค่าสิงตอบแทน เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน และแหล่งทมีาของเงนิทุนในการเข้าทํารายการ 
 

หุ้นสามญัของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 2.20 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของ

หุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ภายหลงัการเพิมทนุของประนนัท์ภรณ์ทังสองครัง  ซึงบริษัทฯ 

จะซือจากซีเนริโอในราคาหุ้นละ 100.00 บาทนนั มีมลูค่าสงิตอบแทนรวมทังสิน 220.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชําระค่าหุ้น

ดงักลา่วแก่ซีเนริโอเป็นเงินสดทงัจํานวนในวนัทีซีเนริโอโอนหุ้นดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ซงึคาดว่าจะเกิดขนึภายในปี 2560 ภายหลงั

เงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการทงัหมดบรรลผุลสาํเร็จครบถ้วน (รายละเอียดเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการ ปรากฏ

ในข้อ 1.1 ของรายงานฉบบัน)ี 

 

ทงันี ราคาซือขายหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในครังนี เป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ทีจะออกและเสนอขายให้แก่ประนนัท์ภรณ์ และเป็นราคาเดียวกบัทีนายถกลเกียรติใช้สทิธิจองซือหุ้นเพิมทุน เมือ

บริษัทฯ มีการสละสิทธิจองซือหุ้นเพิมทุนให้นายถกลเกียรติในปี 2558 ซึงเท่ากับมูลค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ในปัจจบุนั สาํหรับแหลง่เงินทนุในการเข้าทํารายการดงักลา่ว จะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 868.82 ล้านบาท และเงินลงทุนชัวคราว

จํานวน 250.65 ล้านบาท ซงึเพียงพอต่อการชําระค่าหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์แก่ซีเนริโอ) ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นว่าการ

นํากระแสเงินสดของกลุม่บริษัทฯ เป็นแหลง่เงินทนุในการซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอในครังนี จะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสภาพคลอ่งในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

 

1.1.4   ข้อมูลสินทรัพย์ 

 

ข้อมูลทัวไปของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึงเป็นสินทรัพย์ทีบริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทํารายการครังนี มีรายละเอียดใน

เอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี  

 

1.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

1.2.1  วัตถปุระสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การทีบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทนุในหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมเติมจํานวน 2.20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

5.77 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ภายหลงัการเพิมทนุเป็นจํานวน 3,810.00 ล้านบาท 

นนั จะทําให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัส่วนการลงทุนทีเพิมขึน 

(ในกรณีทีกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีผลการดําเนินการเติบโตดีขนึตามแผนงานทีวางไว้)  
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1.2.2  เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 

 

ข้อดีของการทํารายการ  

1. เพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ทีเพิมขึน 

การเพิมสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซงึถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทีดําเนิน

ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล “ช่อง ONE” และถือหุ้นในบริษัทย่อยอืนทีดําเนินธุรกิจที

เกียวข้อง (อนัได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน และธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ) นัน เป็นการเพิมสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจทีวี

ดิจิตอลซึงเป็นหนึงในธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน (นอกเหนือจากธุรกิจเพลงซึงเป็นอีกธุรกิจหลกัของกลุ่ม

บริษัทฯ) ทงันี ในช่วงทีผ่านมา (นับจากปี 2557 ซึงช่อง ONE ออกอากาศครังแรกเมือเดือนเมษายน ถึงปี 2559) แม้

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ยงัมีผลการดําเนินงานขาดทุน และมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบจํานวน 126.02 ล้านบาท ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2559 เนืองจากอยู่ในช่วงแรกของการเริมดําเนินธุรกิจ ซงึมีภาระต้นทนุและ/หรือค่าใช้จ่ายเป็นจํานวน

มาก ทังต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู (“ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล Variety HD”) รวมถึง

ต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายในการผลิต จัดหา และออกอากาศรายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพน่าสนใจ เพือให้ช่อง ONE 

เป็นทีรู้จกัของผู้ชม มีฐานผู้ชมประจํารายการ และมีอันดับความนิยม (Rating) ทีดี ขณะทีรายได้ค่าโฆษณาของธุรกิจ

ทีวีดิจิตอลโดยรวม (หมายรวมถึงช่อง ONE แต่ไม่รวมถึงช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นช่องทีวีอนาล็อกเดิม) ไม่เติบโตเป็นไป

ตามทีผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิตอลคาดหมายไว้ ซึงเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทียังไม่ฟืนตัวอย่าง

เต็มที และปัจจยัแวดล้อมภายในธุรกิจสอืโทรทศัน์หลายประการ เช่น ความล่าช้าในการขยายพืนทีในการรับสญัญาณ

ช่องทีวีดิจิตอลของผู้ให้บริการโครงข่าย พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ทียังคงรับชมผ่าน

ช่องทีวีอนาลอ็กเดิมเป็นหลกั  การแข่งขนัทีรุนแรงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ  (ช่องทีวีอนาล็อก

เดิม ช่องทีวีดิจิตอล ช่องทีวีดาวเทียม และช่องเคเบิลทีวี) เป็นต้น อย่างไรก็ดี เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ได้มีการ

ปรับเปลยีนแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถงึการปรับเปลียนผังรายการเพือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของ

ช่องต่างๆ อย่างต่อเนือง ส่งผลให้ในปี 2557 – 2559 กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีรายได้รวมเพิมขึนจากจํานวน 

120.12 ล้านบาท ในปี 2557 (ซงึเป็นปีทีเพิงเริมดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลในเดือนเมษายน) เป็น 1,121.00 ล้านบาท และ

เป็น 1,766.69 ล้านบาท ในปี 2558 – 2559 ตามลําดับ แต่ด้วยภาระต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่าย รวมถึงอุปสรรคและ

ข้อจํากดัในการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลดงัทีกลา่วไว้ข้างต้น จึงทําให้ในปี 2557 – 2559 กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ยงัมีผลขาดทนุสทุธิ จํานวน 442.74 ล้านบาท 926.95 ล้านบาท และ 636.70 ล้านบาท ตามลาํดับ โดยในปี 2559 มีผล

ขาดทนุสทุธิลดลงจากปี 2558 จํานวน 290.25 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 31.31  

 

โดยอนัดบัความนิยมผู้ชมรายการของช่อง ONE ปรับตัวสงูขึนจากช่วงเดือนธันวาคม 2558 ทีอยู่ในอันดับ 6 มาอยู่ที

อันดับ 5 ในช่วงปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผลประกอบการช่อง ONE มีแนวโน้มปรับตัวดีขึนต่อเนืองจากการ

เพิมขนึของรายได้ อันมีสาเหตุมาจากเพิมขึนของอัตราค่าโฆษณาและจํานวนนาทีโฆษณาทีขายได้ของช่อง ONE ซึง

เกิดจากการเพิมขนึของอนัดบัความนิยมผู้ชมรายการของช่อง ONE ตามทีกล่าวไว้ข้างต้น โดยในปี 2558 – 2559 ช่อง 

ONE มีอตัรานาทีโฆษณาทีขายได้ (Occupancy rate) ร้อยละ 49 และร้อยละ 52 ตามลําดับ ขณะทีมีอัตราการเติบโต
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ของค่าโฆษณาเฉลียในปี 2559 ประมาณร้อยละ 44 เมือเทียบกับปี 2558 (รายละเอียดรายได้จากโฆษณาของช่อง 

ONE ในปี 2558 – 2559 และประมาณการรายได้จากโฆษณาของช่อง ONE ในปี 2560 – ปี 2572 ทีเป็นปีสินสดุอายุ

ใบอนญุาตทีวีดิจิตอล ซงึจดัทําโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏในส่วนที 1 ข้อ 1.3.1 วิธีมูลค่าปัจจุบันสทุธิของ

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของรายงานฉบบัน)ี 
 

ทงัน ีจากทิศทางการเติบโตด้านรายได้และความนิยมจากผู้ชมรายการ (Rating) ของสอืทีวีดิจิตอลโดยรวมในช่วงทีผ่าน

มา ซงึมีแนวโน้มการเติบโตด้านรายได้และความนิยมจากผู้ชมเพิมขึนต่อเนืองไปในอนาคต  สะท้อนจากสดัส่วนมูลค่า

งบโฆษณาผ่านสอืทีวีดิจิตอลทีเพิมขนึต่อเนืองเมือเทียบกบัสอืโฆษณาประเภทอืนทีลดลง ประกอบกับปัจจัยสนับสนุน

การประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลจากภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้อง ซึงช่วยเอือประโยชน์ต่อสภาพคล่องในการดําเนิน

ธุรกิจและความสามารถในการสร้างรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล (รวมถึง

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์) ในอนาคต ดังนัน การเข้าลงทุนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมเติมของบริษัทฯ จะเพิม

โอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจทีเกียวข้องของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นทีเพิมขนึ (กรณีกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีผลการดําเนินงานเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้) 

โดยมีปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตธุรกิจทีวีดิจิตอลและช่อง ONE ในอนาคต เช่น  

o การเติบโตอย่างต่อเนืองของมูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิตอล : อ้างอิงข้อมูลผลสํารวจของบริษัท เอจีบี นีล

เส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด (“Nielsen”) ซึงรวบรวมโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

(Advertising Association of Thailand)  พบว่า มลูค่าโฆษณาผ่านสอืทีวีดิจิตอล (ไม่รวมช่องทีวีอนาล็อกเดิม) 

สาํหรับปี 2559 (ซงึสอืโทรทศัน์ทกุประเภทมิได้ออกอากาศรายการตามปกติในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 

เนืองจากเกิดเหตกุารณ์พิเศษ) มีมลูค่ารวม 20,393 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.90 ของมูลค่างบโฆษณา

รวม ซงึใกล้เคียงกบัปี 2558 ทีมีมูลค่ารวม 20,931 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.13  ของมูลค่างบโฆษณา

รวม ขณะทีมลูค่าโฆษณาผ่านสอืทีวีอนาลอ็กและผ่านสอืทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในปี 2559 มีมูลค่า 47,121 

ล้านบาท และ 3,495 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 17.92 และร้อยละ 42.28 ตามลําดับ 

สาํหรับช่วงเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2560 มลูค่าโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิตอล (ไม่รวมช่องทีวีอนาล็อกเดิม) มี

มลูค่าเพิมขนึร้อยละ 6.79 มาอยู่ที 3,335 ล้านบาท เมือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2558 ขณะทีมูลค่าโฆษณา

ผ่านสอืทีวีอนาล็อกและผ่านสือทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในปี 2559 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 9.53 และร้อยละ 

20.44 มาอยู่ที 47,121 ล้านบาท และ 3,495 ล้านบาท ตามลาํดบัลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 17.92 และร้อยละ 

42.28 ตามลําดับ โดยจะเห็นว่ามูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีอนาล็อกและผ่านสือทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี

ลดลงต่อเนือง ซงึสาเหตสุว่นหนงึมาจากการโยกงบโฆษณาไปยังสือทีวีดิจิตอล ซึงมูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวี

ดิจิตอลทีเพิมขนึอย่างต่อเนืองดังกล่าว เอือให้ช่องทีวีดิจิตอลทีได้รับความนิยมจากผู้ชมรายการมีโอกาสได้รับ

รายได้จากการขายโฆษณาเพิมมากขึนตามไปด้วย ทังนี ผลสํารวจความนิยมผู้ชมรายการ (Rating) ของช่อง

รายการโทรทัศน์ล่าสุด ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ซึงจัดทําโดย Nielsen พบว่า ความนิยมผู้ชมรายการโดย

เฉลยีในช่วงเวลาทีมีผู้ชมจํานวนมาก (Primetime 18.20 – 22.30 น.) และความนิยมผู้ชมรายการโดยเฉลียจาก

เวลาออกอากาศ 24 ชัวโมง (6.00 – 24.00 น.) ของช่อง ONE อยู่อันดับที 4 และอันดับ 5 ตามลําดับ ทังการ

สาํรวจครัวเรือนทงัประเทศ ครัวเรือนในกรุงเทพฯ ครัวเรือนเขตปริมณฑล และครัวเรือนในต่างจังหวัด รองจาก

ช่อง 7  ช่อง 3 (HD)  ช่อง WORKPOINT และช่อง MONO (ช่องรายการโทรทศัน์ทีได้รับความนิยมอันดับ 1 – 4 

มีความแตกต่างกนัขนึอยู่กบัพืนทีในการสาํรวจ)  
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สําหรับแผนงานในการสร้างรายได้และอันดับความนิยมผู้ชมรายการของช่อง ONE ในปี 2560 เพือให้บรรลุ

เป้าหมายตามประมาณการการเงินทีกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้คาดการณ์ไว้ในอนาคต อ้างอิงจากเอกสาร

ทีได้รับจากบริษัทฯ ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวสําหรับ

การกําหนดสมมติฐานในการจัดทําประมาณการรายได้ของช่อง ONE ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนัน กลุ่ม

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะดําเนินกลยทุธ์ในการสร้างเนือหารายการ (Content Stretrgy) เช่น   

o ต่อยอดรายการโทรทศัน์ทีได้รับความนิยมเพือรักษากลุม่ผู้ชมประจํารายการทีมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การต่อ

ยอดรายการ “ศกึวนัดวลเพลง” ได้แก่ รายการ “ศึกวันดวลเพลงเงินล้าน” รายการ “ศึกวันดวลเพลงเด็ก” 

เป็นต้น 

o สร้างสรรค์และพฒันารายการโทรทศัน์ใหม่ๆ ทีมีคุณภาพและน่าสนใจ ทังละคร ละครซิทคอม (Situation 

Comedy) เกมโชว์ เช่น รายการ “หาคู่ Duet “  รายการ “Top Chef Thailand”  ละคร “เกมมายา” ละคร

ซิทคอม “บางรักซอย 9/1” เป็นต้น 

o ขยายฐานผู้ ชมเพิมขึน ด้วยการเพิมรายการโทรทัศน์ทีสามารถตอบสนองต่อความต้องการและ/หรือ

สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ เช่น กลุ่มครอบครัวและเด็ก กลุ่มผู้ชาย และกลุ่มผู้ชมใน

ต่างจงัหวดั รวมถงึวางผังรายการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้ชมในแต่ละ

กลุม่เป้าหมาย 

 

o การขยายเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสญัญาณ : 

ตามทีมีคําสงัหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 76/2559 เรือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ

วิทยกุระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือประโยชน์สาธารณะ ลงวันที 20 ธันวาคม 2559 

โดยในกรณีทีผู้ รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายใดไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลได้ตาม

กําหนดเวลาเดิมของประกาศ กสทช. เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการประมูลคลืนความถีเพือให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ได้ ให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือ

ไปยัง กสทช. ล่วงหน้า และในกรณีที กสทช. พิจารณาแล้วเห็นสมควร ผู้ รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจะสามารถ

ชําระค่าธรรมเนียมตามคําสงัดังกล่าวได้ โดยคําสงัหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวระบุให้ผู้ รับ

ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสามารถแบ่งชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในส่วนราคาขันตําทีเหลือร้อยละ 

10.00 เป็น 2 งวด และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในส่วนทีเกินกว่าราคาขันตําทีเหลือร้อยละ 60.00 

ของเงินในส่วนทีเกินกว่าราคาขันตํา ให้แบ่งชําระเป็น 6 งวด พร้อมดอกเบียในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย

นโยบายตามทีคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดในวันทีชําระ นับแต่

วนัทีครบกําหนดชําระตามกําหนดเดิม  ทงันี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (บริษัทย่อยของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ทีเป็นผู้

ได้รับใบอนญุาตทีวีดิจิตอล Variety HD สาํหรับดําเนินการช่อง ONE) ได้ดําเนินการจัดส่งหนังสือไปยัง กสทช. 

เพือประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และได้รับความเห็นชอบจาก 

กสทช. แล้ว (รายละเอียดการชําระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทีได้รับการขยายระยะเวลา

การชําระค่าธรรมเนียม ปรากฏในส่วนที 1 ข้อ 1.3.1 วิธีมูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Approach) ของรายงานฉบบัน)ี 
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นอกจากนีคําสงัหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัดงักลา่วกําหนดให้กสทช. หรือคณะกรรมการบริหาร

กองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ 

(แล้วแต่กรณี) จัดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ทีให้บริการเป็นการทัวไปผ่าน

ดาวเทียม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรือง หลกัเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ทีให้บริการเป็นการทัวไป (Must Carry) เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึง

ข้อมลูทีเปิดเผยในสาธารณะจากเว็บไซต์หนงัสอืพิมพ์โพสต์ทเูดย์ เมือวันที 19 มกราคม 2560 ระบุว่า ทีประชุม 

กสทช. เห็นชอบกําหนดวงเงินสนับสนุนในเรืองดังกล่าวรวมมูลค่า 2,300 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่

วันที 20 ธันวาคม 2559 – วันที 19 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ดี ในเบืองต้น ผู้ ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลต้อง

ชําระค่าใช้จ่ายในการส่งสญัญาณโทรทัศน์ดังกล่าวไปก่อน และสามารถนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกคืนจาก 

กสทช.ได้ ภายหลงัจากที กสทช.เสร็จสนิการหารือกบัผู้ ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเพือสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวที

จะเกิดขนึในช่วง 3 ปี โดยจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี อยู่ระหว่างการจดัทําหนงัสอืไปยงั กสทช. เช่นกนั  
 

o การแจกคูปองสําหรับการซือกล่องทีวีดิจิตอลระยะที 2 ของ กสทช. : ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทีผ่านมา 

กสทช. ได้แจกคปูองสาํหรับการซือกล่องทีวีดิจิตอลระยะที 2 จํานวน 3.99 ล้านใบให้แก่ครัวเรือนทียังไม่ได้รับ

คปูองในการแจกคปูองระยะที 1 (กสทช. แจกคปูองระยะที 1 จํานวน 13.57 ล้านใบ และมีครัวเรือนนําคูปองมา

ใช้สทิธิ สาํหรับการซือกลอ่งทีวีดิจิตอล จํานวน 8.78 ล้านใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.70 จากจํานวนคูปองระยะที 

1 ทังหมด)  โดยครัวเรือนทีได้รับคูปองระยะที 2 นี สามารถใช้นําคูปองมาใช้สําหรับการซือกล่องทีวีดิจิตอล

ตังแต่วันที 2 มีนาคม – 2 กันยายน 2560 ทังนี การทีกสทช. สนับสนุนคูปองเงินสดแก่ครัวเรือนทัวประเทศ

สาํหรับใช้แลกหรือใช้เป็นส่วนลดในการซือกล่องทีวีดิจิตอลนัน จะช่วยส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงและ

รับชมช่องทีวีดิจิตอลต่างๆ เพิมมากขนึ ซงึจะเป็นเอือประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจดิจิตอลทวีีในอนาคต 
 

นอกจากนี ภายหลงัการเพิมทนุจดทะเบียนของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จาก 1,905 ล้านบาท เป็น 3,810.00 ล้านบาท 

ทีคาดว่าจะเกิดขนึภายในเดือนพฤษภาคม 2560 และเป็นเงือนไขบังคับก่อนทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการนี จะส่งผลให้

กลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีกระแสเงินสดในการจ่ายชําระหนีทีถึงกําหนดชําระ รวมถึงมีสภาพคล่องในการดําเนิน

ธุรกิจและมีเงินทนุสาํหรับใช้ดําเนินงานช่อง ONE ของจีเอ็มเอ็ม วันทีวีได้อย่างต่อเนืองจนบรรลผุลสําเร็จตามแผนงาน

และเป้าหมายในการขยายฐานผู้ชมประจํารายการและเพิมอนัดบัความนิยมของผู้ชม (Rating) และเพิมรายได้จากการ

ขายเวลาโฆษณาในทกุช่วงรายการของสถานีตามแผนงานทีวางไว้ ซึงอาจทําให้ผลประกอบการของกลุ่มเดอะ วัน เอ็น

เตอร์เติบโตขนึเป็นลาํดบัและมีผลกําไรได้ในอนาคตนัน บริษัทฯ ย่อมมีโอกาสรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากผลการดําเนินงาน

ของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มากกว่ากรณีไม่ซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริ

โอเพิมเติม (อนงึ กรณีบริษัทฯ ซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอภายหลงัการเพิมทุน บริษัทฯ จะมีสดัส่วนการ

ถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิมขนึเป็นร้อยละ 31.27 จากร้อยละ 25.50 ภายหลงัการเพิมทนุ) 
 

2. ช่วยเพิมสัดส่วนการถอืหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือรักษาสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจ

ของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายหลังการเพิมทุน 

การซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมเติมของบริษัทฯ จากซีเนริโอในครังนี  ซึงทําให้บริษัทฯ จะมีสดัส่วนการถือหุ้นใน

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิมขนึเป็นร้อยละ 31.27 (เมือเทียบกบัร้อยละ 25.50 กรณีภายหลงัการเพิมทุน บริษัทฯ มิได้

ซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จากซีเนริโอ) นนั  จะช่วยให้บริษัทฯ รักษาสดัส่วนการมีส่วนร่วมในกําหนดนโยบายและ
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การบริหารธุรกิจของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ให้อยู่ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนทีเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะมีการ

เพิมทนุ (ซงึบริษัทฯ ถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 51.00 ก่อนการเพิมทนุ)  

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทํารายการ 

1. ความเสียงกรณีบริษัทฯ อาจรับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมขึน กรณีผลการ

ดําเนินงานของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในอนาคตไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ 

กรณีทีผลการดําเนินงานของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของธุรกิจทีวีดิจิตอล ช่อง ONE 

ทีดําเนินการโดยจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ซงึอาจเกิดขนึได้จากหลายปัจจยั เช่น 

o การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึงอาจส่งผลให้บริษัทผู้ ผลิตสินค้าและ/หรือบริการตัดลด

งบประมาณด้านการตลาดและโฆษณาประชาสมัพนัธ์โดยรวม หรือตัดลดงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์เพือไปใช้

สอืโฆษณาประเภทอืนทีมีอตัราค่าโฆษณาถกูกว่าและสามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้เช่นกนั  

o การแข่งขนัทีรุนแรงภายในธุรกิจทีวีดิจิตอล ด้วยกลยุทธ์การแข่งขันด้านคุณภาพรายการหรืออัตราค่าโฆษณา 

เพือแย่งชิงงบโฆษณา ซงึอาจสง่ผลกระทบต่ออันดับความนิยมของผู้ชมรายการและ/หรืออัตราค่าโฆษณาของ

ช่อง ONE ได้ในอนาคต  

o แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทีให้เปลยีนไปรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือรูปแบบใหม่และสงัคมออนไลน์เพิมมากขึน 

ซึงอาจส่งผลให้บริษัทผู้ ผลิตสินค้าและ/หรือบริการโยกงบโฆษณาจากสือประเภทเดิม (เช่น สือโทรทัศน์ สือ

สงิพิมพ์ สอืวิทย)ุ ไปยงัสอืรูปแบบใหม่ 

ด้วยปัจจยัดงักลา่วข้างต้นอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็นแหล่งรายได้หลกัของกลุ่มเดอะ 

วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ยังมีผลขาดทุนและทําให้งบ

การเงินของบริษัทฯ ด้อยลงจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าภายหลงัการเข้าทํารายการ ทังนี 

ในปี 2558 – 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสทุธิจํานวน 926.95 ล้านบาท และ 636.70 

ล้านบาท ตามลาํดบั โดยบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้านีจํานวน 346.87 ล้านบาท และ 

353.13 ล้านบาทตามลาํดบั และมีเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าโดยมีมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ จํานวน 263.23 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

 

2. ความเสียงทีบริษัทฯ ในฐานะผู้คําประกันอาจถกูเรียกชําระหนีของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีว ี

ตามทีสถาบนัการเงินหลกัของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้แจ้งผลการพิจารณาการให้ความยินยอมเพือปรับเปลียน

สดัสว่นการคําประกนัเงินกู้ ยืมในปัจจบุนัของผู้ ถือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์แต่ละฝ่ายภายหลงัการเพิมทุนจดทะเบียน

ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จสมบรูณ์ โดยกําหนดให้ประนนัท์ภรณ์ บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติคําประกันเงิน

กู้ ยืมของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ทีมีอยู่ในปัจจบุนักบัสถาบนัการเงินหลกัดงักลา่วในสดัสว่นร้อยละ 50 ทังสามฝ่าย 

สง่ผลให้สดัสว่นการคําประกนัของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติลดลงจากร้อยละ 100.00 ทังสองฝ่าย เป็นร้อยละ 

50.00 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัมีความเสยีงกรณีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีเหตุการณ์ทีอาจผิดสญัญาแก่สถาบันการเงิน 

หรือกรณีทผีลการดําเนินงานของช่อง ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จนเป็นเหตุให้จีเอ็มเอ็ม วัน  ทีวี ไม่สามารถชําระหนี

แก่สถาบนัการเงินได้ บริษัทฯ อาจมีความเสียงทีจะถูกธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีบางส่วนหรือทังหมดของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี ซงึจะสง่ผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง อย่างไรก็ดี ด้วยข้อกําหนดในสญัญาคําประกันของกลุ่ม

นายถกลเกียรติซึงตกลงจะชําระหนีตามสดัส่วนการถือหุ้ นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์แก่บริษัทฯ ทันทีทีบริษัทฯ ถูก

สถาบนัการเงินเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และการทีบริษัทฯ จะได้รับเงินเพิมทุนจากประนันท์ภรณ์เป็น
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จํานวน 1,905 ล้านบาท และมีแผนการนําเงินไปใช้ในการชําระหนี และใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจอาจช่วยลด

ผลกระทบจากการเข้าทํารายการในครังนีของบริษัทฯ ได้ในระดบัหนงึ  
 

3. ความเสียงในกรณีทีเงอืนไขบังคับก่อนการทํารายการไม่เป็นผลสําเร็จ 

ในกรณีทีคู่สญัญาในการเข้าทํารายการและ/หรือผู้ทีเกียวข้องไม่สามารถดําเนินการต่างๆ ทีเป็นเงือนไขบังคับก่อนการ

เข้าทํารายการให้บรรลผุลสาํเร็จ เช่น กรณีททีีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนมุติัการเข้าทํารายการ หรือไม่สามารถลง

นามในนิติกรรมคําประกนัต่อสถาบนัการเงินทีเป็นเจ้าหนีได้ เป็นต้น (เงือนไขบังคับก่อนการเข้าทํารายการ ปรากฏใน

ข้อ 1.1 ของรายงานฉบบัน)ี กรณีดงักลา่วอาจสง่ผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทํารายการได้ และทําให้บริษัทฯ ต้องจ่าย

ชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสญูเปล่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทีปรึกษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ค่าจดัพิมพ์และจดัสง่เอกสารต่างๆ เป็นต้น 

 

1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก 
 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสยีของการเข้าทํารายการดังกล่าวระหว่างการทํารายการกับซีเน

ริโอและบคุคลภายนอกได้ เนืองจากก่อนการเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ ถือหุ้นใหญ่สองฝ่ายในเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ ประกอบด้วย บริษัทฯ ซึงถือหุ้นร้อยละ 51.00 และทีเหลือรวมร้อยละ 49.00 ถือโดยซีเนริโอร้อยละ 34.83  นายถกล

เกียรติถือหุ้นร้อยละ 7.87  และวนั ทํา ดี ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ซึงทังหมดเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน (กลุ่มนายถกลเกียรติ) ขณะที

ภายหลงัการเพิมทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ประนนัท์ภรณ์ทีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50.00 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

ไม่มีความประสงค์จะลดสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในขณะทีซีเนริโอมีความประสงค์จะขายหุ้นในส่วนของ

ตนเองเพิมเติมจงึเป็นเหตใุห้บริษัทฯ เข้าทํารายการซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมเติมจากซีเนริโอ ซงึเป็นบุคคลเกียวโยงกับ

บริษัทฯ ในครังนี อย่างไรก็ดี ราคาทีบริษัทฯ จะซือหุ้นจากซีเนริโอในครังนีนัน เป็นราคาทีเท่ากับราคาจองซือหุ้นเพิมทุนของ

ประนนัท์ภรณ์ ซงึเป็นบคุคลทีไม่เกียวโยงกนักบับริษัทฯ และเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และเป็นราคาเดียวกับทีนายถกลเกียรติใช้

สทิธิจองซือหุ้นเพิมทนุ เมือบริษัทฯ มีการสละสทิธิจองซือหุ้นเพิมทนุให้นายถกลเกียรติในปี 2558 

 

1.3     ความเป็นธรรมของราคาและเงอืนไขของรายการ  
 

1.3.1  ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการ 
 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสาํหรับการเข้าทํารายการในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการประเมินมูลค่าหุ้น

ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ด้วยวิธีทางการเงินดงัน ี

1) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

2) วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

3) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

 

โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถจัดทําการประเมินมูลค่าด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book 

Value Ratio Approach) และวิธีอตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach) ได้ เนืองจาก ณ วันที 31 

ธันวาคม 2559 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบจํานวน 126.02 ล้านบาท และมีผลการดําเนินงานขาดทุนสทุธิ

ในปี 2559 จํานวน 636.70 ล้านบาท ทงัน ีรายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้นในแต่ละวิธีมีดงัน ี
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1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนีจะแสดงมูลค่ากิจการโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงิน ณ เวลาใดเวลา

หนงึ โดยในการประเมินมลูค่าในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ สาํหรับปี สนิสดุ ณ 31 ธันวาคม 2559 ซงึเป็นช่วงเวลาก่อนประนนัท์ภรณ์เข้าซือหุ้นสามญัเพิมทุนของเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ โดยมีรายละเอียดดงัน ี
 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 

 ล้านบาท 

ทนุทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว  1,905.00 

ขาดทนุสะสม (2,031.02) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  (126.02) 

จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) – มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 19.05 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (6.62) 
 

จากตารางข้างต้น มูลค่าหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ -6.62 บาทต่อหุ้น  

 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนี เป็นการนํามลูค่าตามบญัชีตามงบการเงินฉบบัตรวจสอบ สําหรับปีสินสดุ ณ 31 ธันวาคม 2559 

ปรับปรุงด้วยรายการสว่นเพิม (ลด) ของมลูค่าสนิทรัพย์บางรายการทีมีการประเมินมูลค่าใหม่ หรือรายการอืนทีมีผลกระทบต่อ

มลูค่าสนิทรัพย์และหนีสนิภายหลงัวนัทีในงบการเงินเพือให้รายการต่างๆ สะท้อนมูลค่าทีใกล้เคียงกับปัจจุบัน ทังนี ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้พิจารณารายการทางการเงินทีสาํคญัดงัน ี

ด้านสนิทรัพย์  

 ต้นทนุใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู ซึงถือโดยจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี โดยมีมลูค่าตามบญัชีเท่ากบั 2,422.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.21 ของสนิทรัพย์รวม และสนิทรัพย์ไม่มี

ตวัตนอืนจํานวน 354.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของสินทรัพย์รวม ซึงส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนเป็นค่า

สทิธิรายการ  

 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จํานวน 507.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของสนิทรัพย์รวม  

ทงันี ผู้บริหารของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เชือมนัว่าธุรกิจจะมีความเติบโตและสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย แผน

ธุรกิจ แผนการเงิน และสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีได้ จึงไม่มีความจําเป็นต้องมีการด้อยค่าต้นทุนใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอล ค่าสทิธิรายการ และสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในสว่นนี 

 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 670.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.24 ของสนิทรัพย์รวม โดยสนิทรัพย์เหลา่นีบางสว่นอยู่ระหว่าง

การจดัทําการประเมินมลูค่าใหม่จากผู้ประเมินราคาอิสระ โดยไม่ใช่เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ ดังนัน เพือพิจารณาถึงมูล

ค่าทีอาจมีการเปลยีนแปลงไป ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึพิจารณามลูค่าของทีดินทีอาจเปลียนแปลงไปจากข้อมูลราคา

ประเมินราชการทีเปิดเผยในปัจจบุนัและราคาประเมินทีดินทีผู้บริหารได้รับข้อมลูจากผู้ประเมินราคาอิสระ เพือเป็นข้อมลูใน

เบืองต้น อย่างไรก็ดี ราคาประเมินทีดินราชการ อาจไม่สะท้อนถงึมลูค่าตลาดในการซือขายทรัพย์สนิได้อย่างเหมาะสม ซึงมี

รายละเอียดการประเมินมลูค่าด้านลา่ง 
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 สนิทรัพย์อืนทีเหลอืสว่นใหญ่เป็นสว่นของเงินทนุหมนุเวียนซึงใช้ในการดําเนินธุรกิจ อันได้แก่ ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 

สนิค้าคงเหลอื เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์เหล่านีจะไม่

แตกต่างไปจากมลูค่าทีปรากฎในงบการเงินอย่างมีสาระสาํคญั 

ด้านหนีสนิ  

เมือพิจารณาจากหมายเหตงุบการเงินของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ไม่ปรากฏข้อมลูเกียวกบัภาระผูกพันของบริษัททีไม่เกียวข้อง

กบัการประกอบธุรกิจปกติ เช่น คดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายทีมีผลผกูพนับริษัท ซงึอาจสง่ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมี

นยัสาํคญั  

 

รายละเอียดการปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของทีดินกลุม่ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีดงันี 

รายละเอียดทดีิน 
พนืท ี

(ตร.วา) 

ราคาประเมนิราชการ 
ราคาประเมนิโดย 

ผู้ประเมนิราคาอิสระ* 
บาท/ 
ตร.วา 

มลูค่าทดีิน 
(ล้านบาท) 

บาท/ 
ตร.วา 

มลูค่าทดีิน 
(ล้านบาท) 

1.ทีดิน โฉนดเลขที 1794   พืนทีรวม 33-0-64 ไร่ ซึงเป็น

กรรมสิทธิ ของแอ็กซ์ สตดูโิอ โดยใช้เป็นทีตงัอาคารสตดูโิอ 

13,264 7,100 94.17 9,000 119.38 

2.ทีดิน โฉนดเลขที 1806, 1807, 2049, 55967, 86712-

86714 และ 83864 รวม 8 โฉนด พืนทีรวม 30-2-48 ไร่ ซึง

เป็นกรรมสิทธิ ของแอ็กซ์ สตดูโิอ โดยยงัไม่มีการใช้ประโยชน์

ใดๆ 

12,248 2,000 24.50 6,500 79.61 

รวม 25,512  118.67  198.99 

ดังนัน ราคาตลาดของทดีิน 118.67 – 198.99 
มลูค่าทดีินตามบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท) 147.02 

ผลต่างจากราคาประเมนิทดีินและมลูค่าตามบญัชี (ล้านบาท) (28.35) – 51.97 

หมายเหต ุ*  ราคาดงักล่าวเป็นราคาทีผู้บริหารของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับจากผู้ประเมนิราคาอิสระ ซึงอยู่ระหว่างการจดัทํารายงาน
การประเมนิราคาทรัพย์สินของแอ็กซ์ สตดูิโอ ซึงเป็นบริษัทย่อยของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเป็นการประเมินไม่ใช่เพือ
วตัถปุระสงค์สาธารณะ 

 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 

 ล้านบาท 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  (126.02) 

ปรับปรุง ผลต่างจากราคาประเมินทีดิน (28.35) – 51.97 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น หลังปรับปรุง (154.37) – (74.05) 

จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) – มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 19.05 

มูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (8.10) – (3.89) 

 

จากตารางข้างต้น ราคาทีดินตามราคาประเมินราชการเท่ากับ 118.67 ล้านบาท ซึงตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของทีดิน ณ 31 

ธันวาคม 2559 ทีมีมลูค่าเท่ากบั 147.02 ล้านบาท อยู่จํานวน 28.35 ล้านบาท ในขณะทีราคาทีผู้บริหารเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ได้รับจากผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 198.99 ล้านบาท ซึงสงูกว่ามูลค่าตามบัญชี 51.97 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าหุ้นตามวิธี

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีติดลบ เท่ากับ -8.10 ถึง -3.89 บาทต่อหุ้ น อย่างไรก็ดี การพิจารณามูลค่าตลาดของทีดินเพือให้
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ประกอบการประเมินมลูค่าโดยวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของทีปรึกษาทางการเงินอิสระโดยปกตินันจะอ้างอิงจากราคาตลาด

ทีมีการจดัทําโดยผู้ประเมินราคาทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานก.ล.ต. และมีวตัถปุระสงค์สาธารณะ ทังนี เนืองจากบริษัท

อยู่ระหว่างการจัดทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาจากราคาประเมินราชการและราคา

ทีดินทีผู้บริหารได้รับเพือเป็นข้อมลูในเบืองต้นเท่านัน อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาประเมินราชการและ

ราคาของผู้ประเมินราคาอิสระทีอยู่ระหว่างการจดัทํารายงานการประเมินมูลค่า อาจไม่สามารถสะท้อนราคาตลาดของทีดินได้

เหมาะสม 

 

3. วิธีมูลค่าปัจจบัุนสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach)  
 

การประเมินมลูค่ายติุธรรมด้วยวิธีนี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ทีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คาดว่าจะได้รับด้วยต้นทุนทางการเงิน

ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือหามูลค่าปัจจุบันสทุธิของหุ้นสามัญของเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยพิจารณาถงึธุรกิจทีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีการดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ได้จดัทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการซงึจดัทําโดยผู้บริหารของบริษัท ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาถงึความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินทีได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการสมัภาษณ์

ผู้บริหารถงึนโยบายการดําเนินงาน และได้ปรับสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถึงภาวะตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

รวมถงึสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis)  
 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินเท่ากบัอายคุงเหลอืของใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีทีได้รับของจีเอม็

เอ็ม วนั ทีวี ซงึเป็นกระแสเงินสดหลกัในการดําเนินธุรกิจของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยจดัทําประมาณการตงัแต่เดือนมกราคม 

2560 – เดือนเมษายน 2572 ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีสามารถรับรู้ได้ขณะ

ทําการศกึษา ดงันนั หากปัจจยัดงักลา่วเหลา่นีเปลยีนแปลงไป อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระที

อาจเปลยีนแปลงตามไปด้วย  
 

รายละเอียดสมมติฐานในการประมาณการ มีดงัน ี
 

1. รายได้ 

1.1 รายได้จากการโฆษณาในช่อง ONE ซงึเป็นกระแสเงินสดหลกัของกลุม่บริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ค่าโฆษณา โดยนํานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้คูณกับอัตราค่าโฆษณา โดยมี

รายละเอียดดงัน ี

 นาทีโฆษณา อ้างอิงจากเวลาโฆษณาเฉลียตามทีกฎหมายกําหนด คือ เฉลียชัวโมงละไม่เกิน 10 นาที และ

พิจารณาอตัราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ตามผังรายการของช่อง ONE  ซึงอ้างอิงจาก

ประมาณการของฝ่ายบริหาร และอตัราทีขายได้รวมถงึแนวโน้มทีเกิดขนึในปี 2558-2559 

 อตัราค่าโฆษณา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราค่าโฆษณาในปัจจุบันของช่อง ONE ในปี 2559 และ

เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2560 โดยพิจารณาร่วมกับประมาณการอัตราค่าโฆษณาของฝ่ายบริหาร แผนงานการ

ขายโฆษณาของช่อง ONE และอตัราค่าโฆษณาของช่องฟรีทีวีเดิม (เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9 เป็นต้น) ทังนี ด้วยกล

ยทุธ์ของผู้บริหารเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายหลงัจากการเข้าถือหุ้นโดยกลุ่มนายถกลเกียรติส่งผลให้ช่อง ONE 

ในปัจจบุนัได้รับการจดัระดบัความนิยมของผู้ชม (Rating) อยู่ในอันดับที 5 ในเดือนมีนาคม 2560 โดยในปี 2559 
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ผู้บริหารได้มีการปรับผงัรายการในวนัธรรมดา ตงัแต่รายการข่าวช่วงเย็นจนถึงช่วงละคร เพือขยายระยะเวลาทีเป็น

ทีนิยม (Prime time) ให้ยาวขนึ รวมถงึปรับผงัรายการวนัเสาร์อาทิตย์ ให้มีการออกอากาศรายการใหม่เพิมขึนและ

ลดเวลาของรายการโทรทศัน์ทีนํามาออกอากาศซํา (re-run) ลง อีกทงัยงัมีการเพิมรายการวาไรตีและละครซิทคอม 

ทีเป็นทีนิยมของผู้ชม การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ขนึใหม่ ซึงการปรับผังรายการเหล่านีช่วยเพิมความนิยมของ

ผู้ชม (rating) และส่งผลให้อัตราการขายนาทีโฆษณา (Occupancy Rate) และอัตราค่าโฆษณาเฉลียของช่อง 

ONE สงูขนึได้ในปี 2559 ต่อเนืองมายงัปี 2560  
 

จากนนัในปี 2561 – 2563 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าอัตราค่าโฆษณาจะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่าง

ต่อเนือง แต่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทีลดลงกว่าปี 2560 โดยอ้างอิงจากประมาณการอัตราค่าโฆษณาของ

ผู้บริหารทีคาดว่าจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีจะสามารถขายได้ จากการปรับผงัรายการเพือขยายระยะเวลาช่วง prime time ที

จะช่วยเพิมความนิยมของผู้ชม (rating) ได้อย่างต่อเนือง และสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทีจะก้าวเข้าสู่

ยคุทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ภายหลงัสินสดุการออกอากาศช่องฟรีทีวีระบบอนาล็อก จากการทยอยสินสดุอายุ

สมัปทานของช่องฟรีทีวีระบบอนาลอ็ก ตงัแต่ปี 2561 ซงึจะสง่ผลให้เกิดการเปลยีนผ่านวิธีการรับชมโทรทัศน์มาเป็น

ระบบดิจิตอลอย่างเห็นได้ชดั และการจัดสรรงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์จะมาทีระบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่ ส่งผล

ให้ช่อง ONE น่าจะมีอตัราค่าโฆษณาเฉลยีทีสงูขนึได้อย่างต่อเนืองไปจากปี 2560 อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตในปี 

2564 จะปรับตวัลดลงภายหลงัจากทีอตุสาหกรรมโทรทศัน์ก้าวเข้าสูย่คุทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ 
 

ในปี 2564 เป็นต้นไป ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอัตราการเติบโตระยะยาวในอัตราคงทีทีร้อยละ 2.0 ซึง

สอดคล้องกบัประมาณการของผู้บริหาร เนืองจากพิจารณาว่าเป็นช่วงทีงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ประเภทช่องทีวี

ดิจิตอลเริมเข้าสู่ภาวะคงที ภายหลงัจากทีมีการขยายตัวระดับสูงในช่วงแรกของการเปลียนผ่านอุตสาหกรรม

โทรทศัน์จากระบบอนาลอ็กเป็นระบบดิจิตอล และทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นอัตราการเติบโตระยะยาวที

เหมาะสมเป็นไปตามหลกัการอนรัุกษ์นยิมเมือพิจารณาเทียบเคียงอัตราการเติบโตของค่าโฆษณาในอดีตทีผ่านมา

ของช่อง ONE หรือช่องฟรีทีวีอืนในอดีต  
 

1.2 รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าสตูดิโอ (ดําเนินการผ่านบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด ซึงเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99) ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการบริการสําหรับช่อง ONE เป็นหลกั และรายได้

อืนๆ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้ในปี 2558-2559 และงบประมาณ (Budget) ปี 

2560 และมีการพิจารณาตดัรายการระหว่างกัน จากนันในปี 2561 ประมาณอัตราการเติบโตทีร้อยละ 5.0 ซึงอ้างอิง

จากข้อมลูของฝ่ายบริหาร และทีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าเป็นอตัราทีมีความเป็นไปได้ 

 

สมมติฐานในการประมาณการรายได้ 
 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้ 

(Occupancy rate) 

49% 52% 55% 62% 65% 68% 71% 73% 

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเฉลีย N/A 44% 47% 8% 13% 10% 2% 2% 

รายได้จากโฆษณา 1,052.42 1,669.11 2,561.63 3,150.10 3,731.85 4,306.26 4,573.64 4,796.52 

รายได้อืน 68.59 97.58 26.81 28.15 29.55 31.03 32.58 34.21 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 1,121.00 1,766.69 2,588.43 3,178.24 3,761.40 4,337.29 4,606.22 4,830.73 
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 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้ 

(Occupancy rate) 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเฉลีย 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

รายได้จากโฆษณา 5,026.49 5,141.07 5,229.56 5,334.15 5,440.84 5,564.86 1,767.98 

รายได้อืน 35.92 37.72 39.60 41.58 43.66 45.85 14.99 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 5,062.41 5,178.79 5,269.17 5,375.74 5,484.50 5,610.70 1,782.98 

 
2. ต้นทุนขายและบริการ  

ต้นทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าผลิตรายการ ต้นทุนค่าใบอนุญาตตัดจําหน่าย 

เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าเช่าโครงข่าย ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี ค่าเสอืมราคา และอืนๆ  โดยทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณการต้นทนุหลกั ดงัน ี

 ต้นทุนค่าผลิตรายการ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหาร ซึงพิจารณาแผนงานใน

การผลติรายการประเภทต่างๆ ของช่อง ONE ในปี 2560 ซงึมีอตัราการเติบโตร้อยละ 17.82 จากปี 2559 ซงึสอดคล้อง

กบัแผนการปรับผงัรายการให้มีรายการวาไรตี และละครซิทคอมเพิมขึน ทังนี ในปี 2559 เป็นปีทีมีการควบคุมต้นทุน

ของบริษัทฯ โดยปรับสดัสว่นของรายการทีออกอากาศในแต่ละวนั โดยการลดระยะเวลารายการบางประเภททีมีต้นทุน

ทีสงูลง และเพิมรายการประเภททีมีต้นทนุทีตํากว่า ทําให้ต้นทนุค่าผลิตในปี 2560 ปรับตัวสงูขึนจากปี 2559 จากนัน

ในปี 2561-2562 ผู้บริหารประมาณอตัราการเติบโตร้อยละ 4.78  และร้อยละ 4.87 ต่อปี ตามลาํดบั ซงึเกิดจากต้นทุน

การผลติละครทีเพิมขนึร้อยละ 10.00 ต่อปี ในขณะทีต้นทนุการผลติประเภทอืนเพิมขนึร้อยละ 3.00 ต่อปี จากนันในปี 

2563 เป็นต้นไป ประมาณการให้มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.0 ซึงในช่วงปี 2559 – 2562 ทีมีอัตราการเติบโตทีสงูนัน 

เนืองมาจากยงัเป็นช่วงปีแรกๆ ทีจําเป็นต้องผลติรายการโทรทศัน์เพือออกอากาศในช่อง ONE  

 ต้นทุนค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถ ีโดยมาตรฐานการบญัชีกําหนดให้ต้นทุนค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีวัด

มลูค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของเงินทีจะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีต้องจ่ายชําระกับมูลค่า

เทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต้นทุนการได้รับ

อนญุาตให้ใช้คลนืความถีตดัจําหน่ายเป็นเวลา 15 ปี เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตทีได้รับ ซึงส่งผลให้ต้นทุนทีปรากฏใน

งบกําไรขาดทนุ จะไม่เท่ากบัสว่นของกระแสเงินสดทีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จะต้องจ่ายชําระในแต่ละปี 

 เงนิเดือนและสวัสดิการพนักงาน ในปี 2560 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายจากประมาณการของ

ฝ่ายบริหาร ซงึฝ่ายบริหารของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ได้มีการประมาณการอัตราการเติบโต โดยพิจารณาถึงจํานวน

บคุลากรทีจะมีการปรับลดลงจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในมีมิติจากร้อยละ 70.00 เป็นร้อยละ 25.00 และปรับ

ทีมงานผลิตรายการบางส่วนไปทีมีมิติ จากนันตังแต่ปี 2561 เป็นต้นไป มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี ตาม

นโยบายการขึนเงินเดือนเฉลียจากฝ่ายบริหาร (รายละเอียดการปรับโครงสร้าง และสมมติฐานของมีมิติปรากฏใน

หวัข้อสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม) 

 ค่าเช่าโครงข่าย อ้างอิงจากต้นทนุทีเกิดขนึจริงทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีได้มีการทําสญัญากับผู้ ให้บริการโครงข่าย รวมถึง

เอกสารแจ้งลดค่าบริการในอัตราร้อยละคงทีจากผู้ ให้บริการโครงข่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 

2560) และประมาณอตัราการเติบโตร้อยละ 3.00 ทกุ 3 ปี ตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ในอัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0.50 – 2.00 ของ

รายได้ค่าโฆษณาตามแต่ละขันของรายได้ ตามประกาศ กสทช.เรืองค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการ
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กระจายเสยีง หรือกิจการโทรทศัน์ (ฉบบัที 2) และอีกร้อยละ 2.00 จากรายได้ค่าโฆษณาของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี สําหรับ

เข้ากองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ  
 

3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชันในการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าเช่า 

และค่าใช้จ่ายสํานักงาน โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2560 โดย

อ้างอิงจากงบประมาณ (Budget) ซงึจดัทําโดยผู้บริหาร ประกอบกับพิจารณาค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในปี 2558-2559 จากนัน

ในปี 2561 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายประมาณอัตราการเติบโตทีร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยค่าคอมมิชชัน ในปี 2560 เป็นต้นไป 

ประมาณการทร้ีอยละ 8.89 ของรายได้ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปี 2560 ประมาณการเท่ากับ 45.00 

ล้านบาท โดยไม่มีการเพิมขนึ เนืองจากพิจารณาว่าบริษัทจะไม่มีการประชาสมัพันธ์หรือทําการตลาดเพิมเติมเมือเปรียบเทียบ

กบัอดีตทีเป็นช่วงเริมต้นของช่องวนั ทีวี ตามนโยบายของผู้บริหารทีจะควบคมุค่าใช้จ่ายสว่นนี  
 

สมมติฐานในการประมาณการต้นทุน ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

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

ต้นทนุค่าผลิตรายการ ค่าเช่าโครงข่าย

และการออกอากาศ 

985.51 1,113.85 1,349.31 1,429.43 1,503.38 1,530.69 1,562.54 1,604.02 

ต้นทนุค่าใบอนญุาต และค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาต 

227.85 187.30 292.80 316.34 339.61 362.59 373.28 382.20 

เงินเดือน และค่าตอบแทนพนกังาน 325.55 369.86 286.28 339.58 356.56 374.39 393.11 412.77 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 148.12 197.60 272.84 325.16 376.88 427.94 451.71 471.53 

ค่าใช้จ่ายสํานกังานและค่าใช้จ่ายอืนๆ 317.34 314.90 200.24 213.12 225.70 238.47 248.46 258.29 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย  2,004.36 2,183.51 2,401.47 2,623.63 2,802.13 2,934.08 3,029.11 3,128.81 

 

(ล้านบาท) 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

ต้นทนุค่าผลิตรายการ ค่าเช่าโครงข่าย

และการออกอากาศ 

1,647.15 1,695.67 1,738.34 1,782.20 1,833.50 1,879.81 718.02 

ต้นทนุค่าใบอนญุาต และ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 

391.40 395.98 399.52 403.70 407.97 412.93 125.77 

เงินเดือน และค่าตอบแทนพนกังาน 433.40 455.07 477.83 501.72 526.81 553.15 180.91 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 491.98 502.17 510.04 519.34 528.83 539.86 171.24 

ค่าใช้จ่ายสํานกังานและค่าใช้จ่ายอืนๆ 268.50 277.87 287.31 297.26 307.59 318.47 102.66 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,232.43 3,326.77 3,413.05 3,504.23 3,604.70 3,704.22 1,298.60 

หมายเหต ุไมร่วมค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่ายทีไมเ่กียวข้องกับลิขสิทธิรายการ 
 

4. แหล่งเงนิทุนสําหรับโครงการ  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนชําระแล้วจํานวน 1,905.00 ล้านบาท ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เมือวันที 25 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเพิมทุนจดทะเบียนอีก 1,905.00 ล้านบาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 3,810.00 ล้านบาท ทังนี ตามเงือนไขของสัญญาซือขายหุ้ นวันที 30 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างกลุ่มผู้ ขาย 

(GRAMMY นายถกลเกียรติ ซีเนริโอ และวนั ทํา ดี) กบัประนนัท์ภรณ์ในฐานะผู้ ซือนนั ระบวุ่าประนนัท์ภรณ์จะซือหุ้นเพิมทุนใน

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพือเข้าถือหุ้นภายหลงัการเพิมทุนในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนชําระแล้ว โดยจะแบ่งการจองซือ
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หุ้นเพิมทนุเป็น 2 ครัง คือครังที 1 จํานวน 500.00 ล้านบาท ซึงประนันท์ภรณ์ได้จ่ายชําระค่าหุ้นนีแล้วทังจํานวนเมือวันที 31 

มีนาคม 2560 และครังที 2 จํานวน 1,405.00 ล้านบาท ซงึคาดว่าจะจ่ายชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ จะนําเงินทีได้รับจากการเพิมทุนนี ไปใช้ในการจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ประมาณ 800 ล้านบาท 

จ่ายชําระคืนหนีระยะสนัทีถงึกําหนดชําระ ประมาณ 800 ล้านบาท และส่วนทีเหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

ธุรกิจประมาณ 300 ล้านบาท ทังนีจํานวนเงินดังกล่าวอาจจะเปลียนแปลงไป โดยขึนอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์

บริษัทในช่วงเวลานัน ทังนี หากผลการดําเนินงานของเดอะ วัน  เอ็นเตอร์ไพรส์เป็นไปตามทีคาดการณ์ของผู้บริหารและที

ปรึกษาทางการเงินอิสระ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนืองในอนาคต โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ จํานวน 

3,875.71 ล้านบาท  

 

5. เงนิลงทุน 

ตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์นัน คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอ อุปกรณ์การผลิต 

และอปุกรณ์สาํนกังานต่างๆ ในแต่ละปีดงัน ี
 

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

เงินลงทนุ 842.10* 25.20 28.25 18.34 21.94 27.28 18.34 20.00 18.94 

 

(ล้านบาท) 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

เงินลงทนุ 30.28 18.34 18.94 28.34 10.00 - 

หมายเหต ุ* เป็นการเพิมขึนจากการซือบริษัทย่อยจํานวน 712.45 ล้านบาท 
 

สาํหรับการจ่ายชําระค่าใบอนญุาตทีวีดิจิตอลของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ตามประมาณการตังแต่ปี 2560 เป็นต้นไปนัน อ้างอิงตาม

คําสงัหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 76/2559 เรือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือประโยชน์สาธารณะ ลงวนัที 20 ธันวาคม 2559 โดยในกรณีทีผู้ รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน

ความถีรายใดไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ตามกําหนดเวลาเดิมของประกาศ กสทช.เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือนไขการประมลูคลนืความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ได้

ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัสาํนกังาน กสทช. ลว่งหน้า และในกรณีทีสํานักงาน กสทช. พิจารณาแล้วเห็นสมควร ผู้ รับใบอนุญาต

จะสามารถชําระค่าธรรมเนียมตามคําสงัดังกล่าวได้ ทังนี คําสงัระบุให้สามารถชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนทีเหลือ ใน

สว่นราคาขนัตําทีเหลอืร้อยละ 10 ให้แบ่งชําระเป็น 2 งวด และในสว่นทีเกินกว่าราคาขันตําทีเหลือร้อยละ 60 ของเงินในส่วนที

เกินกว่าราคาขนัตํา ให้แบ่งชําระเป็น 6 งวด พร้อมดอกเบียในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบียนโยบายตามทีคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดในวันทีชําระ นับแต่วันทีครบกําหนดชําระตามกําหนดเดิม (ณ วันที 17 

เมษายน 2560 อตัราดอกเบียนโยบายเท่ากับร้อยละ 1.50 ต่อปี) ทังนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีได้จัดส่งหนังสือแจ้งสํานักงานกสทช. 

ในการเลอืกชําระค่าธรรมเนียมตามหลกัการของคําสงัดงักลา่วเพือประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และได้รับความ

เห็นชอบจากกสทช. แล้ว โดยมีรายละเอียดการจ่ายชําระในแต่ละปีดงัน ี
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การจ่ายชําระค่าใบอนุญาต 
 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ส่วนราคาขนัตํา 755.0 453.0 151.0 75.5 75.5 - - - - 

ส่วนทีเกินราคาขนัตํา 181.0 181.0 362.0 181.0 181.0 181.0 181.0 181.0 181.0 

รวมจ่ายชาํระทงัสิน 936.0 634.0 513.0 256.5 256.5 181.0 181.0 181.0 181.0 

หมายเหต ุ หากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ่ายชําระค่าใบอนุญาตตามกําหนดเวลาเดิมของประกาศกสทช.จะต้องจ่ายชําระในปี 2560 เป็น
จํานวน 513 ล้านบาท (แบ่งเป็นส่วนราคาขนัตํา 151 ล้านบาท และส่วนทีเกินราคาขนัตํา 362 ล้านบาท) ในขณะทีปี 2561-
2562 จะต้องจ่ายชําระ 362 ล้านบาทต่อปี ซึงเป็นส่วนทีเกินราคาขนัตําทงัจํานวน 

 
6. ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในเดือนธันวาคม 2559 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ขายหุ้นของบริษัท มีมิติ จํากัด บางส่วนให้กับผู้ ถือหุ้นซึงเป็นกรรมการและ

ผู้บริหารของมีมิติ (ผู้ ซือเดิมถือในสดัส่วนร้อยละ 30.00 ภายหลงัการซือหุ้นจะถือในสดัส่วนร้อยละ 75.00) ซึงการขายหุ้ น

ดงักลา่วทําให้สดัสว่นการลงทนุของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ลดลงจากเดิมร้อยละ 70.00 เป็นร้อยละ 25.00 และเปลียนสถานะ

ของมีมิติจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม รวมถงึมีการปรับโครงสร้างบคุลากร โดยโอนย้ายพนักงานฝ่ายผลิตรายการบางส่วนไป

ยงัมีมิติ เพือให้สอดคล้องกบัโครงสร้างธุรกิจและการบริหารงานของมีมิติ ดงันนั ตงัแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจงึจดัทําประมาณการของมีมิติโดยอ้างอิงจากงบประมาณประจําปี รวมถึงประมาณการของผู้บริหาร และรับรู้ส่วนแบ่ง

กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น แทนการรับรู้โดยการจดัทํางบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดสมมติฐาน

โดยสรุปดงัน ี

รายได้ 

มีมิติมีรายได้หลกัจากการรับจ้างผลิตรายการต่างๆ ทังให้กับกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และลกูค้าภายนอก รวมถึงมีมิติมี

รายได้อืน ซงึมีบางสว่นเป็นรายได้จากค่าจ้างรับบริหารงานจากเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยตังแต่ปี 2560 เป็นต้นไป มีมิติจะ

ไม่มีรายได้ในสว่นนีจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ

รายได้จากการรับจ้างผลิต และรายได้อืนในปี 2560 โดยอ้างอิงจากงบประมาณประจําปี (Budget) ซึงผู้บริหารของมีมิติได้

พิจารณาถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจและบุคลากร รวมถึงแผนการดําเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างประกอบด้วย 

จากนนัในปี 2561 เป็นต้นไป ประมาณอตัราการเติบโตของรายได้จากการรับจ้างผลิตและรายได้อืนทีร้อยละ 5.0 อ้างอิงจาก

ประมาณการของผู้บริหาร และทีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าเป็นอตัราทีมีความเป็นไปได้ 

ต้นทนุ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนการผลิตรายการในปี 2560 จากงบประมาณของฝ่ายบริหารทีร้อยละ 67.87 

ของรายได้จากการรับจ้างผลิต ตามแผนธุรกิจทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงอัตราดังกล่าวสงูกว่าต้นทุนเฉลียทีเกิดขึนในปี 2557 – 

2559 ทีร้อยละ 61.55 ในขณะทีตงัแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ประมาณการทีร้อยละ 70.00 อ้างอิงจากประมาณการของผู้บริหาร

ตามแผนธุรกิจทีคาดว่าจะเกิดขนึ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายหลกัของมีมิติได้แก่ เงินเดือน สวสัดิการพนกังาน ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายสํานักงาน 

โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากงบประมาณของผู้บริหารในปี 2560 ซึงมีการรับโอนพนักงานฝ่าย

ผลติสง่ผลให้มีเงินเดือน สวสัดิการพนกังาน และค่าเช่าพืนที ค่าใช้จ่ายสํานักงานทีสงูขึน จากนัน ตังแต่ปี 2561 ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน สวสัดิการให้มีอตัราการเติบโตทีร้อยละ 5.00 และค่าเช่าพืนที ค่าใช้จ่ายสํานักงานประมาณการให้มีอัตรา

การเติบโตร้อยละ 3.00 
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ประมาณการของมีมิติมีรายละเอียดดงัน ี

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

รายได้จากการรับจ้างผลิต 143.89 157.36 273.39 287.06 301.41 316.48 332.30 348.92 

รายได้อืน 6.35 4.70 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 
รายได้รวม 150.24 162.05 273.69 287.37 301.74 316.83 332.67 349.30 
ต้นทนุขาย 78.41 95.96 185.56 200.94 210.99 221.54 232.61 244.24 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         

- เงินเดือน สวสัดิการพนกังาน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนกังาน 27.82 31.96 47.37 50.85 53.40 56.07 58.87 61.81 

- ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายสาํนกังาน 7.02 6.00 7.49 7.72 7.95 8.19 8.43 8.69 

- ค่าใช้จ่ายอืน 5.41 4.11 1.25 1.23 1.32 1.12 1.28 1.24 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 40.25 42.07 56.12 59.80 62.67 65.37 68.58 71.74 
กําไรก่อนภาษี 31.52 24.03 32.01 26.63 28.08 29.92 31.47 33.32 
กําไรสุทธิ 27.19 19.03 25.61 21.31 22.47 23.93 25.18 26.65 

 

(ล้านบาท) 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 366.36 384.68 403.92 424.11 445.32 467.58 152.92 

รายได้อืน 0.40 0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 0.17 
รายได้รวม 366.77 385.10 404.36 424.58 445.81 468.10 153.09 
ต้นทนุขาย 256.45 269.28 282.74 296.88 311.72 327.31 107.05 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
- เงินเดือน สวสัดิการพนกังาน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนกังาน 64.90 68.15 71.56 75.14 78.89 82.84 27.09 

- ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายสาํนกังาน 8.95 9.22 9.49 9.78 10.07 10.37 3.33 

- ค่าใช้จ่ายอืน 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 0.38 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 75.03 78.55 82.24 86.11 90.16 94.42 30.80 
กําไรก่อนภาษี 35.28 37.27 39.38 41.59 43.92 46.37 15.25 
กําไรสุทธิ 28.22 29.82 31.50 33.27 35.14 37.10 12.20 

 

7. มูลค่าสุดท้ายทีคาดว่าจะได้รับภายหลังสินสุดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 

ทีปรึกษาประมาณการมูลค่าสดุท้ายทีคาดว่าจะได้รับภายหลงัสินสดุอายุใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ โดยพิจารณาจากมลูค่าของลกูหนีการค้า ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ตามมูลค่าตามบัญชี และเจ้าหนีการค้าคงเหลือ ณ 

วนัสนิสดุระยะเวลาใบอนญุาต เนืองจากพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์และหนีสินทีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะสามารถ

แปลงเป็นเงินได้ เพือเป็นไปตามหลกัการอนรัุกษ์นิยม 
 

8. อัตราคิดลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทนุทางการเงินเฉลยีถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอัตราคิด

ลดในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด ซงึต้นทนุทางการเงินถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัสามารถคํานวณได้ตามสมการดงัน ี

 
 

อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็นต้องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้จากสมการ 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงัน ี

WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)] 
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โดยที 

Rf   = อตัราดอกเบียปราศจากความเสยีง ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

อาย ุ12 ปี เท่ากบัอายขุองใบอนุญาตคงเหลือซึงเป็นธุรกิจหลกัของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วันที 17 เมษายน 

2560 ซึงเ ป็นวันทีทีปรึกษาทางการเ งินอิสระจัดทํารายงานฉบับนี  เท่ากับ ร้อยละ 2.82 ต่อปี  (ทีมา: 

www.thaibma.or.th) 

Rm = อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนีตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 35 ปี ตงัแต่ปี 2525 – 2559 ซงึเท่ากบัร้อยละ 14.80 (ทีมา: www.set.or.th และการคํานวณ

ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 = ค่าสมัประสิทธิ ความแปรปรวนของหุ้นสามัญ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเบต้าย้อนหลัง 3 ปี ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ รวมถึงทีวีดิจิตอลทังในส่วนการ

ดําเนินช่องรายการ และการผลติรายการโทรทัศน์ ซึงเป็นธุรกิจทีเป็นรายได้และต้นทุนหลกัของกลุ่มเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ จากนนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยการนําโครงสร้างเงินทุน

ของบริษัทเทียบเคียงออกตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax) x (D/E)บริษัทเทียบเคียง) จะ

ได้ค่า Unleverage Beta และนําโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของโครงการช่องรายการเข้าไปแทนตามสมการ 

Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์  ซึงจะได้ค่าเบต้าเท่ากับ 1.731โดยมี

รายชือบริษัทเทียบเคียงในการคํานวณเบต้าดงัน ี
 

รายชือบริษัทเทียบเคียงในการคํานวณค่าเบต้า  
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1. บริษัท อมรินทร์พริน

ติง แอนด์ พบัลิชชิง 

จํากัด (มหาชน) 

AMARIN ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจสิงพิมพ์

สํานกัพิมพ์ (สายงานนิตยสารและหนงัสือเล่ม) ธรุกิจการ

จัดอีเว้นท์ และธุรกิจทีวีดิจิตอล โดย AMARIN ถือหุ้ น

ร้อยละ 99.99 ในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชนั จํากัด ซึงเป็น

ผู้ชนะการประมลูฯ หมวดหมูท่วัไปแบบความคมชดัสงู  

1,945.01  2,919.00  

2.  บริษัท บีอีซี 

เวิลด์ จํากัด (มหาชน) 

BEC ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่  1) ธุรกิจดํา เนินการ

ออกอากาศและสือโฆษณา ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจ

วิทยุ 2) ธุรกิจดําเนินการจัดหาและผลิตรายการ โดย 

BEC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท บีอีซี – มลัติมีเดีย 

จํากัด ซึงเป็นผู้ ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบ

ความคมชัดสูง หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ 

และหมวดหมูเ่ด็ก เยาวชน และครอบครัว  

12,534.57  38,400.00  

3.  บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) 

MCOT ประกอบธรุกิจด้านสือสารมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์

โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยกุระจายเสียง และสํานักข่าวไทย 

โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตรายการ สารคดีโทรทัศน์ และ

ประกอบกิจการด้านบนัเทิงทกุประเภท โดย MCOT เป็น

ผู้ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง 

และหมวดหมูเ่ด็ก เยาวชน และครอบครัว  

2,830.38  9,619.39  

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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4.   บริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จํากดั 

(มหาชน) 

MONO ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสือและการให้บริการ

ข้อมลู (กลุ่มธรุกิจบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนที กลุ่ม

ธุรกิจสืออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสือสิงพิมพ์ กลุ่มธุรกิจ

สือวิทยุกระจายเสียง และกลุ่มธุรกิจสือทีวี ) และธุรกิจ

การให้บริการด้านบันเทิง (กลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่ม

ธุรกิจภาพยนตร์) โดย MONO ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

99.99 ในบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด (บริษัทย่อย

ทางอ้อม) ซึงเป็นผู้ ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ทัวไป

แบบความคมชดัปกติ  

2,112.70  12,573.20  

5.   บริษัท เนชนั บรอด

แคสติง คอร์ปอเรชนั 

จํากัด (มหาชน) 

NBC ผลิตรายการโทรทศัน์ รายการวิทย ุและให้บริการข่าวสาร 

โฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ วิทยุ และสือรูปแบบใหม่ โดย 

NBC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชัน 

จํากัด ซึงเป็นผู้ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ข่าวสารและ

สาระ  

536.52  963.79  

6.  บริษัท นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชนั 

จํากัด (มหาชน)  

NEWS ประกอบธุรกิจหลักคือ 1) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 2) ธุรกิจ

จําหน่ายและให้บริการเครืองมอืและอปุกรณ์ตรวจสอบชี

วอนามยัและสิงแวดล้อม 3) ธรุกิจเกียวกับการขายและ

ให้บริการ 4) ธุรกิจสือสิงพิมพ์ 5) ธุรกิจทีวีดิจิตอล และ

วิทยุ โดย NEWS ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ใน

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชนั จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

ซึงเป็นผู้ชนะการประมลูฯ หมวดหมูข่่าวสารและสาระ 

347.65  1,321.32  

7.  บริษัท เนชนั 

มลัติมเีดีย กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

NMG ประกอบธรุกิจหลกัคือผลิตและจําหน่ายและจัดหา/ผลิต

หนงัสือพิมพ์ สิงพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมลู

ข่าวสาร ผ่านสือประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทศัน์ วิทยุ และ

สือรูปแบบใหม่ โดย NMG ถือหุ้ นร้อยละ 99.90 ใน

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จํากัด ซึงเป็นผู้

ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ 

และ NMG ถือหุ้น NBC ร้อยละ 71.45 

2,183.14  4,067.85 

8.  บริษัท อาร์เอส 

จํากัด (มหาชน) 

RS ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร เช่น จัดจําหน่ายเพลง 

จดัอีเว้นท์สือโทรทัศน์ และสือวิทยุ เป็นต้น โดย RS ถือ

หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน จํากัด 

ซึงเป็นผู้ ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความ

คมชดัปกติ  

3,248.51 8,685.46 

9.   บริษัท ทรู คอร์

ปอเรชนั จํากัด 

(มหาชน) 

TRUE ประกอบ 3 ธรุกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจออนไลน์ (บริการ

โทรศพัท์พืนฐานและบริการเสริมต่างๆ บริการโครงข่าย

ข้อมลู บริการอินเทอร์เน็ต) 2) ธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที 

(ให้บริการระบบ 2G 3G และ 4G LTE) 3) ธุรกิจ

โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ภายใต้ชือ ทรูวิชันส์ โดย 

TRUE ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ในบริษัท ทรูโฟร์ย ู

สเตชัน จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึงเป็นผู้ ชนะการ

131,157.90  218,561.68  
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ประมลูฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ และ 

TRUE ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึง

เป็นผู้ชนะการประมลูฯ หมวดหมูข่่าวสารและสาระ  

10.  บริษัท เวิร์คพอยท์ 

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

จํากัด (มหาชน) 

WORK ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจรายการโทรทัศน์ 2) 

ธุรกิจรับจ้างจัดงาน 3) ธุรกิจละครเวทีและคอนเสิร์ต 

โดย WORK ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย บรอด

คาสติง จํากัด ซึงเป็นผู้ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ทัวไป

แบบความคมชดัปกติ 

2,686.30 22,137.92 

ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2559 ของแต่ละบริษัท และ www.setsmart.com 

 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านลา่งดงันี 

 

การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Risk-free Rate (1)  2.82% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 11.98% 

 (3) 1.731 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 23.56% 

 

ทงันี อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดังแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 23.56 และเมือนําค่า Ke ไป

คํานวณหา WACC จะได้ค่าอตัราสว่นลดเท่ากบัร้อยละ12.08 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 
 

Ke  =  อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นคํานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงัแสดงตามสมการข้างต้น 

Kd  =  ต้นทนุทางการเงินของหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย  

t  =  อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ซงึเท่ากบัร้อยละ 20.00 

D/(D+E)  =  อตัราสว่นหนีสนิเป้าหมายของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซงึเท่ากบั 0.60  
 

การคํานวณต้นทุนถวัเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC)  

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 23.56% 

Cost of Debt หรือ Kd (2) 5.52% 

D/(D+E) (3) 0.60 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล หรือ t (4) 20.00% 

WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)} 12.08% 
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สรุปประมาณการกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้  

          89.42  452.33  853.36  1,312.35  1,499.00  1,625.83  

หกั ภาษีเงินได้                   -   -   -    (4.19)  (282.83)  (316.30) 

บวก ค่าเสือมราคา ค่าตดัจําหน่าย และ

รายการทีไมใ่ช่เงินสด         320.52  321.51  333.30  299.57  267.93  258.65  

หกั เงินทนุหมนุเวียน       (226.77)  (161.94)  (160.53)  (159.50)  (73.28) (61.06) 

หกั เงินลงทนุในอปุกรณ์และจ่ายชําระค่า

ใบอนญุาต        (284.75)   (274.84)  (202.94)  (208.28)  (199.34)  (201.00) 

กระแสเงนิสดอสิระ   (101.58) 337.06  823.19  1,239.95  1,211.49  1,306.12  
มลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสดอสิระ 6,694.64  

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ 31 ธ.ค.59 176.60  

บวก เงินเพิมทนุภายหลงั 31 ธ.ค.59 1,905.00  

หกั หนีสินทีมภีาระดอกเบีย ณ 31 ธ.ค.59 3,875.71  

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,900.53  

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 38.10  

ราคาหุ้นสามญั (บาทต่อหุ้น) 128.62  
 

 

หน่วย : ล้านบาท 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ
เงนิและภาษีเงนิได้  

  1,784.85  1,836.51  1,842.81  1,858.53  1,865.62  1,894.58  482.38  

หกั ภาษีเงินได้  (353.86)  (365.75) (366.93) (369.99) (371.31) (377.00) (95.85) 

บวก ค่าเสือมราคา ค่าตดัจําหน่าย และ

รายการทีไมใ่ช่เงินสด 235.84  207.20  205.03  204.77  206.04  203.84  179.65  

หกั เงินทนุหมนุเวียน   (63.01)  (30.42)    (23.36)   (27.84)    (28.12) (33.22)   (25.49) 

หกั เงินลงทนุในอปุกรณ์และจ่ายชําระ

ค่าใบอนญุาต  (18.94)  (30.28)  (18.34)  (18.94)  (28.34)  (10.00) -   

บวก มลูค่าสดุท้าย       1,206.84 

กระแสเงนิสดอสิระ  1,584.87  1,617.25  1,639.21  1,646.53  1,643.88  1,678.19  1,747.54 

 

จากการคํานวณข้างต้น ราคาหุ้นสามญัของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เท่ากับ 128.62 บาทต่อหุ้น นอกจากนี ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เพือสะท้อนถงึผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีอาจมีความไม่แน่นอน โดยการปรับอัตราค่าโฆษณาในปี 2560  

เพิมขนึและลดลงร้อยละ 3 ของอัตราการเติบโตค่าโฆษณาในปี 2560 ซึงเป็นปีฐานของการประมาณการ โดยอัตราดังกล่าว

เป็นการพิจารณาจากความเป็นไปได้ของอตัราค่าโฆษณาต่อนาทีทีจะปรับลดลงตามความนิยมของช่อง ONE ทีผู้บริหารคาด

ว่าจะเกิดขนึประกอบโดยมีรายละเอียดดงัน ี
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การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis)  

รายละเอียด 
ราคาหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

กรณีที 1: ปรับอตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเฉลยี โดยพิจารณาปรับลดลงร้อยละ 3 จากกรณีฐาน 123.83  

กรณีฐาน   128.62  

กรณีที 2: ปรับอตัราการเติบโตของค่าโฆษณาเฉลยี โดยพิจารณาเพิมขนึร้อยละ 3 จากกรณีฐาน 133.11  
 

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ราคาหุ้นสามัญของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดจึงเท่ากับ 123.83 – 133.11 บาทต่อหุ้น ซึงสงูกว่าราคาในการเข้าทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท โดยสงู

กว่าราคาในการเข้าทํารายการร้อยละ 23.83 – 33.11  

 

ทงันี เนืองจากราคาหุ้นตามวิธีมลูค่าตามบญัชี และวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีติดลบเท่ากบั -6.62 บาทต่อหุ้น และ -8.10 บาท

ต่อหุ้น อีกทงั วิธีดังกล่าวเป็นการประเมินมูลค่าของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึง โดยไม่สะท้อนถึงแผนการดําเนินธุรกิจ และ

ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงนิอิสระเห็นว่าวิธีทีเหมาะสมในการประเมิน

มูลค่าหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คือวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดโดยมีมูลค่าเท่ากับ 123.83 – 

133.11 บาทต่อหุ้น 

 

1.3.2 ความเป็นธรรมของเงอืนไขในการเข้าทํารายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเงือนไขการเข้าทํารายการจากบันทึกข้อตกลงจะซือจะขายหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

รายละเอียดตามทีปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.2 รายงานฉบบันี  ทีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าเป็นเงือนไขปกติในการซือขายหุ้นที

คู่สญัญาสามารถตกลงร่วมกนัด้วยความสมคัรใจและมิได้ทําให้บริษัทฯ เสยีประโยชน์ประการใด เช่น  

o การซือขายหุ้นในครังนี ไม่กระทบต่อความผกูพนัในภาระคําประกันทีกลุ่มนายถกลเกียรติได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ แต่อย่าง

ใด โดยบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติยงัคงมีหน้าทีในการเข้าคําประกนัเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และ/

หรือบริษัทในเครือทีเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ถือหุ้นเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนต่อสถาบันการเงิน

ตามสดัส่วนการถือหุ้นของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ/หรือตามสดัส่วนการคําประกันทีบริษัทฯ 

ยอมรับตามสดัสว่นทีสถาบนัการเงินได้พิจารณาอนมุติัอยู่เช่นเดิม นอกจากนี ตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น ฉบับลงวันที 26 

มีนาคม 2558 ทีระบุว่าหากมีกรณีใดๆ ทีทําให้กลุ่มนายถกลเกียรติไม่อาจเข้าร่วมคําประกันภาระหนีต่อสถาบันการเงิน 

และ/หรือการเปลยีนแปลงหลกัประกนั และ/หรือปรับลดสดัสว่นการคําประกนัของบริษัทฯ ได้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม 

ซงึรวมไปถงึในกรณีทีสถาบนัการเงินได้อนุมัติให้บริษัทฯ ทําการเข้าคําประกันเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

และ/หรือบริษัทในเครือดงักลา่วเกินกว่าสดัสว่นหุ้นทีบริษัทฯ ถือในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ด้วย กลุ่มนายถกลเกียรติ และ/

หรือนายถกลเกียรติตกลงจะเข้าคําประกนัภาระการคําประกนัหนีทีบริษัทฯ ได้คําประกนัเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จีเอ็มเอ็ม 

วัน ทีวี และ/หรือบริษัทในเครือต่อสถาบันการเงินตามสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายถกลเกียรติ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ให้แก่บริษัทฯ นนั กลุม่นายถกลเกียรติยืนยนัทีจะผกูพนัในภาระคําประกนัต่อบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวข้างต้นเช่นเดิม 

ทงัน ีภาระคําประกนัของกลุม่นายถกลเกียรติต่อบริษัทฯ น ีกลุม่นายถกลเกียรติตกลงปรับเปลียนให้สอดคล้องกับสดัส่วน

การถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึงจะเปลียนไปภายหลงัด้วย โดยบริษัทฯ 
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และกลุม่นายถกลเกียรติตกลงจะมาดําเนินการจัดทําสญัญาคําประกันภาระการคําประกันของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้นทีเปลยีนแปลงร่วมกนัต่อไป 

o การชําระมลูค่าหุ้นแก่ผู้ขายเป็นเงินสดทงัจํานวนในวนัทีบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นจากผู้ขาย 

 

ขณะทีเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดอืนเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง และ/หรือเป็นการดําเนินการ

เพือให้การซือขายหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ระหว่างบริษัทฯ และซีเนริโอไม่ขัดต่อเงือนไขหรือข้อกําหนดในสญัญาและ/หรือ

ข้อตกลงทีบริษัทฯ และ/หรือกลุม่นายถกลเกียรติมีต่อกลุม่บคุคลต่างๆ เช่น  

o กําหนดให้การเข้าทํารายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง เป็นต้น  

o กําหนดให้บริษัทฯ และซีเนริโอสามารถซือขายหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ต่อเมือ  

- ประนนัท์ภรณ์ทําหนงัสอืยินยอมให้บริษัทฯ ซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ  

- บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติได้รับคํายืนยันเป็นลายลกัษณ์อักษรจากสถาบันการเงินผู้ ให้เงินกู้ และสถาบัน

การเงินซงึเป็นผู้แทนของผู้ ถือหุ้นกู้ของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในการยินยอมให้เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีการ

เปลยีนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น และเปลยีนแปลงสดัส่วนการคําประกันภาระหนีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ให้

เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของแต่ละฝ่ายในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ภายหลงัการเพิมทุนและการซือหุ้นเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ (เว้นแต่สถาบนัการเงินหลกัทีให้สนิเชือแก่กลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ซึงจะยังคงสดัส่วน

การคําประกนัของประนนัท์ภรณ์ บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติเท่ากับฝ่ายละร้อยละ 50.00 ภายหลงัการเพิมทุน

และการซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ) 

ด้วยเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงือนไขการซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีความ

เหมาะสม   
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ส่วนที 2  สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัความสมเหตสุมผล ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของการซือหุ้น

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอ ทีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. เพิมโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ทีเพิมขึน (กรณีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีผลการดําเนินงานเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้) แม้ว่า

สว่นของผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จะติดลบจํานวน 126.02 ล้านบาท อย่างไรก็ดี 

ผลประกอบการของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนืองทังจากการเพิมขึนของรายได้ อันมี

สาเหตมุาจากเพิมขนึของอตัราค่าโฆษณาและจํานวนนาทีโฆษณาทีขายได้ของช่อง ONE ภายหลงัช่อง ONE มีผลสํารวจ

ความนิยมผู้ ชมรายการ (Rating) ดีขึนมาอยู่ในอันดับ 4 จากจํานวนช่องรายการโทรทัศน์ทังหมด (กรณีช่วงเวลา 

Primetime 18.20 – 22.30 น.) และเป็นอันดับ 5 จากจํานวนช่องรายการโทรทัศน์ทังหมด (กรณีพิจารณาเวลา

ออกอากาศ 24 ชวัโมง (6.00 – 24.00 น.)) เมือเทียบกบัช่วงเดือนธันวาคม 2558 ทีมีอันดับความนิยมผู้ชมรายการอยู่ใน

อนัดบั 6 และปรับตวัดีขนึมาอยู่ทีอนัดบัอนัดบั 5 ในช่วงปี 2559 - ปัจจุบัน รวมถึง การเพิมทุนจากประนันท์ภรณ์ทีทําให้

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องทีสงูขึน ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตธุรกิจทีวีดิจิตอล 

(รวมถงึช่อง ONE) หลายประการในปัจจุบัน เช่น มูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิตอลทีเติบโตอย่างต่อเนือง  มาตรการ

สนบัสนนุธุรกิจทีวีดิจิตอลของภาครัฐด้วยการขยายเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลและการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการสง่สญัญาณทีให้บริการเป็นการทวัไปผ่านดาวเทียม (Must Carry) การแจกคูปองสําหรับการซือกล่องทีวี

ดิจิตอลระยะที 2 ของ กสทช. เป็นต้น 

2. ช่วยให้บริษัทฯ รักษาสดัสว่นการมีสว่นร่วมในการบริหารธุรกิจของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายหลงัการเพิมทุนให้

อยู่ระดบัใกล้เคียงกบัช่วงก่อนทีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะมีการเพิมทุน (ซึงบริษัทฯ ถือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อย

ละ 51.00 ก่อนการเพิมทนุ) 

3. ราคาซือหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จากซีเนริโอทีราคา 100.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาทีเหมาะสม เนืองจากเป็นราคาทีตํา

กว่ามูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทีประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีมูลค่า

ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ซงึเท่ากบั 123.83 – 133.11 บาทต่อหุ้น  

4. เงือนไขในการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เนืองจากเป็นเงือนไขปกติในการซือขายหุ้นทีคู่สญัญาสามารถตกลงร่วมกัน

ด้วยความสมัครใจและมิได้ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ประการใด เช่น การเข้าทํารายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความ

ผกูพนัในภาระคําประกนัทีกลุม่นายถกลเกียรติได้ตกลงไว้กบับริษัทฯ ก่อนหน้า และ/หรือความผูกพันในภาระคําประกันที

เปลยีนแปลงไปตามผลการพิจารณาของสถาบันการเงินแต่อย่างใด การชําระมูลค่าหุ้นเป็นเงินสดทังจํานวนแก่ผู้ขายใน

วันทีบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น เป็นต้น นอกจากนี เงือนไขการเข้าทํารายการบางส่วนเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบทีเกียวข้อง และ/หรือเป็นการดําเนินการเพือให้การซือขายหุ้นเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ระหว่างบริษัทฯและซีเนริ

โอ ไม่ขดัต่อเงือนไขหรือข้อกําหนดในสญัญาและ/หรือข้อตกลงทีบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มนายถกลเกียรติมีต่อกลุ่มบุคคล

ต่างๆ เช่น การได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติ

อนมุติัการเข้าทํารายการ ดงัน ี
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o บริษัทฯ มีความเสยีงจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมขึนตามสดัส่วนการถือหุ้นที

เพิมขนึ กรณีผลการดําเนินงานของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในอนาคตไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ ซึงอาจเกิดขึนได้

จากหลายปัจจยั เช่น  การลดลงของงบโฆษณาจากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว  ผลกระทบจากการแข่งขันทีรุนแรงใน

ธุรกิจทีวีดิจิตอลทังการแข่งขันด้านคุณภาพรายการและอัตราค่าโฆษณาเพือแย่งชิงงบโฆษณา ผลกระทบจากการ

เติบโตของสอืรูปแบบใหม่และสงัคมออนไลน์ เป็นต้น 

o กรณีมีเหตกุารณ์ผิดสญัญาแก่สถาบนัการเงินหลกั หรือกรณีทผีลการดําเนินงานของช่อง ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

จนเป็นเหตใุห้จีเอ็มเอ็ม วนั  ทีวี ไม่สามารถชําระหนีแก่สถาบนัการเงินหลกัได้ บริษัทฯ อาจมีความเสียงทีจะถูกธนาคาร

เรียกร้องให้ชําระหนีบางสว่นหรือทงัหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงจะส่งผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง 

อย่างไรก็ดี ด้วยข้อกําหนดในสญัญาคําประกนัของกลุม่นายถกลเกียรติซึงตกลงจะชําระหนีตามสดัส่วนการถือหุ้นของ

ตนในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์แก่บริษัทฯ ทนัทีทีบริษัทฯ ถกูธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และการที

บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิมทนุจากประนันท์ภรณ์เป็นจํานวน 1,905 ล้านบาท และมีแผนการนําเงินไปใช้ในการชําระหนี 

และใช้เป็นเงินทนุในการดําเนินธุรกิจ อาจช่วยลดผลกระทบของบริษัทฯ ได้ในระดบัหนงึ  

o ความเสยีงทีบริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสญูเปล่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง

ทีปรึกษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารต่างๆ  โดยไม่อาจเข้าทํารายการ

ดงักลา่วได้ เนืองจากเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการไม่บรรลผุลสาํเร็จ 

 

ทงันี เมือพิจารณาประโยชน์ทีบริษัทฯ คาดว่าจะได้จากการเข้าทํารายการ ความเสียงทีอาจเกิดขึน ความเหมาะสมของราคา

และเงือนไขในการเข้าทํารายการดงัทีกลา่วมาข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการซือหุ้นเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จาก

ซีเนริโอในครังนมีีความเหมาะสม ดงันนัผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าทํารายการในครังน ี

 

การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสาํหรับการทํารายการในครังน ีอยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือหุ้น

ควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม 
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บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมลูต่างๆ ดงัทีได้กลา่วมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียง

ธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 

 

ทงัน ีการให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังข้อ

สมมติฐานว่าข้อมลูดงักลา่วข้างต้นมีความถกูต้อง เป็นจริง และมีความสมเหตสุมผล ดงันนั หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไม่ถกูต้อง 

และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระในการให้ความเห็นในครังน ีด้วยเหตนุีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่อาจยืนยนัถงึผลกระทบจากปัจจยัดังกล่าวทีอาจ

เกิดขึนต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้

ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านนั และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระนี มิได้เป็นการรับรองผลสาํเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบับริษัทฯ  

   

 

                                                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

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

                                                                              หุ้นสว่นบริหาร                             หุ้นสว่นผู้จดัการและ 

            ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน         

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

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

บริษัทฯ จดัตงัขนึในปี 2526 ในชือบริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลกัสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากล 

และผลติรายการทีวี การเปลยีนแปลงสาํคญัเกียวกับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วงปี 2556 – 

เดือนมีนาคม 2560 สรุปดงันี  

2556  นําภาพยนตร์เรือง “พีมาก พระโขนง” ออกสู่สายตาประชาชน และทํารายได้ Box Office สูงสุดใน

ประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ท ี567 ล้านบาท  

 เปิดตัวซีรีส์เรือง “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” จํานวนทังหมด 13 ตอน ออกฉายผ่านทางช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

ONE Channel และผ่านช่องทาง YouTube ซงึได้กลายเป็นซีรีส์ยอดนิยมระดับประเทศ สามารถทํายอดผู้ชม

ใน YouTube ได้กว่า 80 ล้านผู้ชม 

 คณะกรรมการของกลุม่บริษัทฯ มีมติอนมุติัในหลกัการให้กลุ่มบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน

หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย) ในราคาทีไม่ตํากว่าราคา

ต้นทนุเฉลียโดยรวมของหุ้นทังหมดของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ โดยต่อมาบริษัทฯ ได้

ดําเนินการขายเงินลงทนุในบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง และได้รับกระแสเงินสดรวม 1,456.41 ล้านบาท 

 บริษัทฯ เพิมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ด้วยอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม 

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

สามารถระดมเงินทุนสุทธิจํานวน 1,059.95  ล้านบาท และมีจํานวนหุ้ นจดทะเบียนภายหลงัการเพิมทุน

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

สาํหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียน และการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล เป็นต้น 

 เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง

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

ล้านบาท และช่องทวัไปความคมชดัมาตรฐาน (วาไรตี เอสดี) ในราคา 2,290 ล้านบาท 

2557  กลุม่บริษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล งวดที 1 

จํานวน 1,317 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เมือวนัที 7 กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเมือวนัที 25 เมษายน 2557 โดยมีอายุ 15 

ปี เริมตงัแต่วนัที 25 เมษายน 2557 ถงึวนัที 24 เมษายน 2572  

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

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

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวนัที 23 พฤษภาคม 2557  

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

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) จํานวนทังสิน 

30,000,000 หุ้น โดยได้ชําระราคาค่าซือหุ้นดงักล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด ให้แก่บริษัท

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

ขายหุ้นเท่ากบั1,031 ล้านบาท   

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

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

วงจํากัด จํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น และจํานวนทีเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้ นเดิม ในราคาทีถูก

กําหนดโดยวิธี Book - Building เพือนําเงินทีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนไปใช้เพิมความแข็งแกร่ง

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

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

และได้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 126,878,693 หุ้น (รวมหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ ถือ

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

บาท และได้รับเงินสดสทุธิจํานวน 1,712.86 ล้านบาท 

 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 2/2557 มีมติอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย ซึงได้แก่ หุ้น

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

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

บาท ถงึ 252.71 ล้านบาท 

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

สามญัเพิมทนุบางสว่นในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  ให้กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (ส่งผลให้

ภายหลงัการเข้าทํารายการ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ลดลง

เหลอืร้อยละ 51.00) และอนุมัติขายเงินลงทุนใน บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด ทีบริษัทฯ ถือครองทังทางตรง

และทางอ้อมให้กบับริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

 บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทนุทงัหมดทีมีอยู่ในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากัด 

ให้แก่บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

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

จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดทีถืออยู่ในบริษัท มีมิติ จํากัด (ร้อยละ 70) ให้กับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดทีถืออยู่ใน 

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

กิจกรรม  ให้กบับริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท จี

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

 บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท เค อารีน่า จํากัด (ร้อยละ 50.00) ซึงประกอบธุรกิจคาราโอเกะ 

ให้กบับริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

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

จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท เอเจน อีเว้นท์ เอเจนซี  จํากัด (ร้อยละ 70.00) ซึงดําเนินธุรกิจสิงพิมพ์

ให้บริการและจดักิจกรรมทางการตลาด ให้กบักลุม่นายสปิปกร วงศ์สมาน 

 บริษัทฯ จดัตงับริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพือ

ประกอบธุรกิจผลติและจดัจําหน่ายภาพยนตร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 

2559   บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 150.00 ล้านบาท 

 มีการประกาศยติุบริการ Z PAY TV ซงึถือเป็นการยติุบริการในส่วน PAY TV ทีดําเนินการและเป็นเจ้าของโดย
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กลุ่ม CTH  โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกียวข้องกับการให้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะเดียวกันธุรกิจ

แพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม “GMM Z” ของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงดําเนินการจําหน่ายกล่องรับสญัญาณ

ให้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการฟรีทีวีได้ตามปกติ ทงัในระบบ C-Band และ KU-Band 

 กลุม่บริษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล งวดที 3 

ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมือวันที 27 

มิถนุายน 2559 

 บริษัทฯ เข้าทําสัญญาโดยตรงกับ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL 

(“UEFA”) เพือให้บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภาพและเสียงของการแข่งขันฟุตบอล

รอบคัดเลือกโซนยุโรปของรายการ 2018 FIFA World Cup และบริษัทฯ เข้าทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัท 

บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (รวมเรียกว่า “BEC”) เพือให้สิทธิ BEC 

เป็นผู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ภาพและเสียงของการแข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนยุโรปของ รายการ 2018 

FIFA World Cup ผ่านทางช่องรายการของ BEC 

 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 9/2559 ซึงประชุมเมือวันที 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติรับทราบกรณี

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์จะเพิมทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 1,905.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 

19,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ) 

รวมถงึประนนัท์ภรณ์ ซงึจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทงันี ภายหลงัการเพิมทุนซึงจะแบ่ง

การเพิมทนุเป็น 2 ครัง  เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,810.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

กลุ่มนายถกลเกียรติ และประนันท์ภรณ์ จะถือหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 25.50 ร้อยละ 24.50 

และร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียน ตามลาํดบั และผู้ ถือหุ้นทุกฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระคําประกันและภาระ

หนีทีกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซึงประกอบด้วย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด 

และ/หรือบริษัทในเครือซงึเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าไปถือหุ้นเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนจด

ทะเบียน) มีต่อสถาบนัการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์   

 

เมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ (ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 10/2559 ซึงประชุมเมือ

วนัที 25 พฤศจิกายน 2559) และกลุ่มนายถกลเกียรติได้ลงนามในสญัญาซือขายหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ (“สญัญาซือขายหุ้น”) กบัประนนัท์ภรณ์ โดยรายละเอียดสําคัญของสญัญาซือขายหุ้น คือ บริษัทฯ และ

กลุม่นายถกลเกียรติจะดําเนินการให้เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เพิมทนุจดทะเบียน โดยบริษัทฯ และกลุม่นายถกล

เกียรติจะสละสทิธิ การซือหุ้นเพิมทนุในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ในการเพิมทุนทังสองครังให้แก่ประนันท์ภรณ์ 

นอกจากนี เมือคู่สญัญาได้ลงนามในสญัญาซือขายหุ้นดงักล่าวเป็นทีเรียบร้อยแล้ว คู่สญัญาจะดําเนินการให้

ประนนัท์ภรณ์เข้าร่วมรับภาระคําประกนัและภาระหนีทีกลุม่ เดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต่อสถาบันการเงินตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของประนนัท์ภรณ์ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  

 เดือนธันวาคม ตามคําสงัคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 76/2559 ฉบบัลงวนัที 20 ธันวาคม 2559 มีมติขยาย

งวดการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดิจิตอลทีเหลอือีก 3 งวด (ปี 2560 - 2562) เป็น 6 งวด (ปี 2560 

– 2565) พร้อมทงัให้จ่ายดอกเบียตามทีทาง กสทช. กําหนดโดยใช้อตัราดอกเบียนโยบาย 

2560  ภายในไตรมาสที 1 ของปี 2560 ประนนัท์ภรณ์จองซือหุ้นเพิมทนุครังที 1 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 

5,000,000 หุ้น ซงึคิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจํานวนหุ้นทังหมดในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์หลงัการเพิมทุนจด

ทะเบียนครังที 1 ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงินทงัสนิ 500.00 ล้านบาท 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 819,949,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

819,949,729 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีดงันี 

 
ชอืบริษัท 

สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

(%) 
ลักษณะธุรกจิ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัทฯ 
1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) 99.92 ผลิตรายการวิทย ุ

2 บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง จํากดั 100.00 ลงทนุในบริษัทอืน 

3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มวิสิค พบัลิชชิง อินเตอร์เนชนั

แนล จํากัด 

100.00 จดัการเกียวกับลิขสิทธิ เพลง 

4 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จํากัด 51.00 ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ 

5 บริษัท แฟน ทีวี จํากัด  (อีกร้อยละ 49 ถือหุ้นโดย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง จํากดั)   

51.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 

6 บริษัท ทรี-อาร์ดี จํากดั  50.00 ให้บริการจดัหาลกูค้าผา่นทางระบบโทรศพัท์ 

7 บริษัท จีอาร์ โวคอล สตดูิโอ จํากดั 100.00 โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี 

8 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง จํากัด 51.00 ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสือและบริการ

รับคําสงัซือสินค้าทางโทรศพัท์ 

9 บริษัท เอ็มจีเอ จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

10 บริษัท ดิจิตอล เจน จาํกัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

11 บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

12 บริษัท มอร์ มวิสิค จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

13 บริษัท จีดีซี จํากัด 100.00 ให้บริการสมาชิกเกมและขายบตัรเล่นเกม 

14 บริษัท แซท เทรดดิง จํากัด 100.00 ผลิตและจดัจําหน่ายเครืองรับสญัญาณโทรทศัน์ผ่าน

ดาวเทียมและดิจิตอล ทีว ี

15 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากดั 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล 

16 บริษัท ดิจิสตรีม จํากดั 100.00 ให้บริการรับฟังเพลงในรูปแบบ streaming 

17 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ 

18 บริษัท ดีทอล์ค จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ 

19 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั 51.00 ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) 

1 บริษัท เอ-ไทม์ มเีดีย จํากดั 100.00 ให้เช่าช่วงสถานีวิทย ุ

2 บริษัท ทีน ทอล์ก จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

3 บริษัท บลิส พบัลิชชิง จํากดั  100.00 อยู่ระหว่างการชําระบญัชี 

4 บริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง จํากัด 

1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอ จํากัด 100.00 หยดุการดําเนินงานชวัคราว 

2 บริษัท แกรมม ีพบัลิชชิง เฮ้าส์ จํากัด 100.00 จําหน่ายหนงัสือและสือการเรียนการสอน 

3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลบั จํากดั 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

4 บริษัท มฟ้ีา จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

5 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จํากดั  100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

6 บริษัท เมจิค ฟิล์ม จํากัด  90.91 หยดุดําเนินการชวัคราว 

7 บริษัท โกลบอล มวิสิค แอนด์ มเีดีย (ประเทศจีน) 

จํากัด 

100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 
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ชอืบริษัท 

สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

(%) 
ลักษณะธุรกจิ 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จํากัด 

1 บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จํากัด 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท แซท เทรดดิง จํากัด 

1 บริษัท จี เอส-วนั จํากดั 100.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

2 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 100.00 ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ดาวเทียม 

บริษัทย่อยทถีือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จํากัด 

1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบ

ดิจิตอล 

บริษัทร่วมซึงถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

1 บริษัท ซีเนริโอ จํากัด 25.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และละครเวที 

2 บริษัท นาดาว บางกอก จํากดั 30.00 รับจ้างผลติภาพยนตร์และให้บริการจดัหานกัแสดง 

3 บริษัท สวสัดีทวีสขุ จํากดั 25.00 รับจ้างออกแบบชินงานตดัต่อสือโฆษณาและ

ภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสมัพนัธ์ภาพยนตร์ 

4 บริษัท เสียงดีทวีสขุ จํากดั 45.00 ให้บริการบนัทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา 

ผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

5 บริษัท เดอะ ซีเคร็ต ฟาร์ม จํากัด 35.00 ออกแบบ วางแผนและผลิตสือโฆษณา 

6 บริษัท งานดีทวีสขุ จํากัด 40.00 ประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมทางการตลาด 

7 บริษัท กู๊ดธิง แฮพเพ่น จํากัด 25.00 ให้บริการสือโฆษณาทกุประเภท ทีปรึกษา

ประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทร่วมซึงถือหุ้นโดยบริษัทฯ  

1 บริษัท แฟมมลิี โนฮาว จํากัด 50.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ และสือสิงพิมพ์ 

2 บริษัท ลกัษ์ (666) แซทเทิลไลท์ จํากัด 25.00 หยดุดําเนินการชวัคราว 

การร่วมค้าโดยบริษัทฯ  

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 51.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล 

ทีมา : บริษัทฯ 

 

2.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 

ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ สามารถจําแนกออกได้เป็น 2 กลุม่ธุรกิจใหญ่ คือ  

1)  กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย  

1.1)  ธุรกิจเพลง  

ดําเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตังแต่การคัดเลือกศิลปิน 

การผลติงานเพลง การทําการตลาด การบริหารคอนเทนต์เพลง และการจัดจําหน่ายสินค้าทังทาง Physical และ 

Digital โดยมุ่งเน้นทีจะผลติแนวเพลงทีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มี

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

สามารถจําแนกออกเป็น 5 ธุรกิจย่อยได้แก่ ธุรกิจการผลติและจําหน่ายสินค้าเพลง ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์ ธุรกิจ

บริหารและจดัเก็บลขิสทิธิ ธุรกิจโชว์บิซ ธุรกิจบริหารศิลปิน และธุรกิจขายสนิค้าทีเกียวข้องกบัธุรกิจเพลง 
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1.2) ธุรกิจทีวีดิจิตอล  

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมและชนะการประมูลในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในเชิง

พาณิชย์ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติและแบบความคมชัดสงู จํานวน 2 ช่อง โดยมีระยะเวลาการ

อนุญาตใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นเวลา 15 ปี นับแต่วันทีได้รับใบอนุญาต ทังนี

รายละเอียดช่องทีวีดิจิตอลของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย 

ประเภท 
ช่องรายการประเภททวัไปความคมชดัปกติ 

(Standard Definition) 
ช่องรายการประเภททวัไปความคมชดัสูง 

(High Definition) 

ชือช่อง  จีเอ็มเอ็ม 25 (GMM 25)  

 

วนั (One)  

เลขช่อง  ช่อง 25  ช่อง 31  

 

รูปแบบช่อง  เน้นรูปแบบรายการทกุประเภทให้สอดแทรกความ

สนกุ หรือเป็นช่องอารมณ์ดี ตอกยําสโลแกน "สนกุ

ทกุวนั อยู่ด้วยกันทกุเวลา"  

รายการคณุภาพทีมคีวามหลากหลายสามารถเข้าถึง

ทกุกลุ่มเป้าหมาย ทงัข่าวทีแมน่ยํา ซิทคอมสดุฮิต

และละครช่วงไพรม์ไทม์ในโปรเจกต์ "ละครดี ดทีูช่อง

วนั (One)"  

กลุ่มเป้าหมาย  วยัรุ่นและคนรุ่นใหมที่มรีสนิยม มไีลฟ์สไตล์แอ็คทีฟ 

เปิดกว้างรับแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

โมเดิร์นแมส กลุ่มครอบครัวและคนทํางานทีชืนชอบ

ความทนัสมยั มรีสนิยมดี  

เริมออกอากาศ  เมษายน 2557  เมษายน 2557  

 

2)  กลุ่มธุรกิจอืน ซงึเป็นธุรกิจทีสนบัสนนุและต่อยอดจากกลุม่ธุรกิจหลกั เพือสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่าง

มนัคงในระยะยาว ประกอบด้วย  

2.1)  ธุรกิจสอืวิทย ุกลุม่บริษัทฯ ผลติรายการวิทยใุนระบบเอฟเอ็มเพือออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยใน

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

(2) EFM ออกอากาศทาง F.M. 94.0 MHz. และ (3) Chill FM ออกอากาศทาง F.M. 89.0 MHz. (โดยในปี 2560 

EFM จะย้ายไปออกอากาศทาง F.M. 104.5 MHz. และ Chill FM จะเป็นวิทยอุอนไลน์) 

2.2) ธุรกิจภาพยนตร์  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ดําเนินการธุรกิจภาพยนตร์ ภายใต้บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าห้า จํากัด 

โดยมีภาพยนตร์ออกฉาย 2 เรือง ได้แก่ “แฟนเดย์..แฟนกนัแค่วนัเดียว” และ “พรจากฟ้า” ทงันีบริษัทฯ มีเป้าหมาย

ผลติภาพยนตร์ทีมีคณุภาพออกสูต่ลาดอย่างต่อเนือง โดยเฉลียประมาณ 3 – 4 เรืองต่อปี โดยผลิตภาพยนตร์ทีมี

เนือหาหลากหลายแต่ยงัคงไว้ซงึแบบฉบบัของตวัเอง 

2.3) ธุรกิจโฮม ช้อปปิง  

กลุม่บริษัทฯดําเนินธุรกิจผ่านช่องรายการโฮมช้อปปิง 24 ชัวโมง บริหารงานโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง 

จํากดั โดยมุ่งหวงัจะเป็นผู้นําธุรกิจโฮมช็อบปิงอันดับหนึงของเมืองไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์การนําเสนอ

รายการโฮมช้อปปิงรูปแบบ interactive และให้ความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม ในรูปแบบ

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

บริการการจัดส่งทีสะดวกและรวดเร็ว โดยให้บริการจัดส่งทัวประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทางเลือกในการ

ชําระเงินทีหลากหลาย เช่น การชําระเงินผ่านเครดิตคาร์ด หรือการชําระเงินสดเมือได้รับสนิค้า 
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2.4) ธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  

การดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ  แบ่งออกได้เป็น 2 สว่นหลกั คือ  

o ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม “GMM Z” เป็นการจดัจําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม ได้แก่ 

- กลอ่ง GMM Z HD Slim กล่องรับสญัญาณดาวเทียมรุ่นใหม่ทีสามารถรับชมช่องแบบความคมชัดสงู

ระดับ Full HD 1080P พร้อมฟังก์ชันการใช้งานครบครัน มีระบบการทํางานทีทันสมัยและรีโมท

อจัฉริยะ สามารถจดักลุม่ช่องรายการ ทําให้หาช่องรายการได้ง่าย 

- กลอ่ง GMM Z HD Lite กลอ่งรับสญัญาณรุ่นใหม่ทีสามารถรับชมช่องแบบความคมชัดสงู และรองรับ

ทีวีดิจิทลัได้ด้วย ในราคาย่อมเยา 

- กล่อง GMM Z Smart สําหรับกลุ่มลกูค้าระดับกลาง สามารถใช้ได้ทังดาวเทียมระบบ C-Band และ 

KU-Band  

- กล่อง GMM Z Mini สําหรับลกูค้าทีมีงบประมาณจํากัด ซึงต้องการเปลียนวิธีการรับชมโทรทัศน์จาก

เสาก้างปลามาเป็นโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  

- กล่อง GMM Z Mini GOLD กล่องรับสญัญาณดาวเทียมรุ่นใหม่ ซึงเปลียนโฉมเป็นหน้าปัดสีทอง 

พร้อมรีโมทขนาดเลก็ กะทดัรัด 

- กล่องรับสญัญาณดิจิตอลทีวี GMM Z Zeason กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี ความคมชัดระดับ Full 

HD ดูภาพ ดูหนัง ฟังเพลงด้วย USB Port มีปุ่ มกดหน้าเครือง รองรับระบบ PVR อัดรายการโปรด

ลว่งหน้า Biss Key ไร้ปัญหาจอดํา มีระบบ Timeshift หยดุเลน่ภาพได้ดงัใจ 

- กล่อง GMM Z STREAM กล่องรับสญัญาณอินเตอร์เน็ตทีวี ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 5.1 ชัด

ทีสดุในระดบั Ultra HD 4K พร้อม Air Mouse Remote 

- กล่อง GMM Z HD WISE กล่องรับสญัญาณดาวเทียมรุ่นใหม่ คมชัดระดับ Full HD มีระบบ PVR, 

Time Shift พร้อมฟังก์ชนัรองรับการเลน่มีเดียครบครัน 

- กลอ่ง GMM Z Music Box เครืองเลน่เพลงพกพารุ่นใหม่ รวมเพลงจากศิลปินแกรมมีกว่า 3,200 เพลง  

o ธุรกิจช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพือออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมไทยคม ณ สนิปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ได้ผลติช่องโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม รวม 2 ช่อง ดงัน ี

ช่อง ประเภทรายการ กลุ่มเป้าหมาย ออกอากาศครังแรก 

Fan Music   เพลงไทยของกลุ่มบริษัทฯ 

ทกุประเภท ทงั ป๊อบ ร็อค 

แดนซ์ ลกูทุ่ง  

ทกุเพศทกุวยั  เปลียนรูปแบบจาก Fan TV 

(เพลงลกูทุ่ง) Fan Music ใน

ปี 2558  

Money 

Channel* 

รายการเกียวการเงินการ

ลงทนุ  

คนทวัไปและวยัทํางานทีมคีวามสนใจ

เรืองเกียวกับการเงินและการลงทนุ  

ตลุาคม 2552  

     หมายเหต ุ* บริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ผา่นบริษัท แฟมมิ
ลี โนฮาว จํากัด  

 

ทังนี ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพิมเติมได้จากแบบ 56 – 1 ปี 2559 ของบริษัทฯ ซึง

ปรากฎในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาํหรับปี 2557 – 2559 เป็นดงันี  

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 – 2559 
 ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจเพลงและดิจิตอลคอนเทนต์ 
ธรุกิจเพลง 1,490.39 16.1 1,174.21 12.1 844.77 11.3 

ธรุกิจดิจิตอลคอนเทนต์ 466.23 5.0 833.47 8.6 789.89 10.8 

ธรุกิจโชว์บิซ 886.19 9.6 1,244.02 12.8 1,232.53 16.6 
รวม 2,842.81 30.7 3,251.70 33.5 2,876.19 38.7 

ธุรกิจสือ – ช่อง ONE  
ธรุกิจดิจิตอลทีวีและอืนๆ  1,377.63 14.9 686.83 7.1 35.50 0.5 

รวม 1,377.63 14.9 686.83 7.1 35.50 0.5 
ธุรกิจสือ – ช่อง GMM 25 

ธรุกิจดิจิตอลทีวีและอืนๆ  875.51 9.4 1,044.18 10.8 1,265.59 17.0 

ธรุกิจวิทย ุ 646.64 7.0 600.34 6.2 506.24 6.8 
รวม 1,522.15 16.4 1,644.52 17.0 1,771.83 23.8 

ธุรกิจซือขายสินค้า 

ธรุกิจโฮม ช้อปปิง 1,135.25 12.2 1,738.29 17.9 1,710.34 23.0 

ธรุกิจกล่องรับสญัญาณและ

โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 

1,066.03 11.5 390.98 4.0 354.24 4.8 

รวม 2,201.28 23.7 2,129.27 21.9 2,064.58 27.8 
ธรุกิจอืน 913.50 9.9 886.00 9.1 546.55 7.4 

ดอกเบียรับ 56.60 0.6 19.82 0.2 12.92 0.2 

เงินปันผลรับ 12.36 0.1 - - - - 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ 147.05 1.6 228.14 2.4 - - 

กําไรทีเกิดจากการสญูเสียการ

ควบคมุในบริษัทย่อย 

- - 731.28 7.5 2.56 - 

รายได้อืนๆ 190.56 2.1 126.01 1.3 119.92 1.6 
รวมรายได้ 9,263.94 100.0 9,703.57 100.0 7,430.05 100.0 

ทีมา : บริษัทฯ  
 

3. รายชือผู้ถอืหุ้น 
 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัที 15 มีนาคม 2560 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) มีรายละเอียดดงันี  

 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที 15 มีนาคม 2560 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม* 392,834,599 47.91 

2. นายทวีฉัตร จฬุางกูร 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 
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 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

8. นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม* 9,000,000 1.10 

9. นายระฟ้า ดํารงชยัธรรม* 9,000,000 1.10 

10. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,856 0.85 

หมายเหตุ :  * กลุ่มนายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประกอบด้วย นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ถือหุ้น 392,834,599 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
47.910)  บริษัท เกิดฟ้า จํากัด** ถือหุ้น 6,139,745 หุ้ น (คิดเป็นร้อยละ 0.75)  นายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม ถือหุ้ น 
9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) และนายระฟ้า  ดํารงชยัธรรม ถือหุ้น 9,000,000  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) และ
ยงัรวมถึงผู้ ถือหุ้นอีก 2 ราย ทีไมอ่ยู่ในรายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ได้แก่ นางสาวฟ้าฉาย ดํารงชยัธรรม ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 0.6) และ นางสาวอิงฟ้า ดํารงชยัธรรม ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.60) 

  ** ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เกิดฟ้า จํากดั ณ วนัที 15  มนีาคม 2560  ประกอบด้วย นายฟ้าใหม ่ดํารงชยัธรรม นายระฟ้า ดํารงชยั
ธรรม นางสาวอิงฟ้า ดํารงชยัธรรม และนางสาวฟ้าฉาย ดํารงชยัธรรม ในสดัส่วนการถือหุ้นคนละร้อยละ 25.00 

ทีมา : บริษัทฯ 
 
4. คณะกรรมการบริษัท 

 

ณ วนัที 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปน ี

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที 15 มีนาคม 2560   

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ประธานกรรมการ 

2 นางสาวบษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสยีง/ ประธาน

เจ้าหน้าทีบริหารกลุม่  

3 นายกริช ทอมมัส กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสยีง/ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

และจริยธรรม 

4 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสยีง 

5 นางสาวสวิุมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

6 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ 

7 นางสาวลกัขณา ลีละยทุธโยธิน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสยีง, กรรมการกํากบัดแูลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 

8 นายนริศ ชัยสตูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน  

9 นางวีระนุช ธรรมาวรานคุปุต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการและ

จริยธรรม 

10 นายสวิุทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม 

11 นายชนติร ชาญชยัณรงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  ทีมา : บริษัทฯ 

 

ณ วนัที 15 มีนาคม 2560 กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ คือ นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือนางสาวสวิุมล จึง

โชติกะพิศิฐ  ลงลายมือชือร่วมกับนางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือนายกริช ทอมมัส หรือนายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ 
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รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ (อนึงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2560 วันที 28 เมษายน 2560 มีวาระ

เปลยีนแปลงอํานาจกรรมการโดยรเสนอแต่งตังนายภาวิต  จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม แทนนายกริช ทอมมัส ทีครบวาระและไม่ประสงค์จะขอต่อวาระ ดังนันกรรมการผู้ มีอํานาจลง

ลายมือผกูพนัแทนบริษัทฯ จะมีการเปลยีนแปลงหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุติัในวาระน)ี 

 

ณ วนัที 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามผู้บริหารของสาํนักงาน ก.ล.ต.) มีรายชือดังต่อไปนี  

 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที 15 มีนาคม 2560 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นางสาวบษุบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุม่ /ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม่/ ประธาน

กรรมการบริหารความเสยีง 

2 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มีเดีย/ 

กรรมการบริหารความเสยีง 

3 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลัทีวี/ 

กรรมการบริหารความเสยีง 

4 นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ/ 

กรรมการบริหารความเสยีง 

5 นางกานต์สดุา แสนสทุธิ กรรมการบริหารกลุม่/ ประธานเจ้าหน้าทีการเงิน/ กรรมการบริหารความเสยีง 

6 นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีกฎหมาย/ กรรมการบริหารความเสยีง 

ทีมา : บริษัทฯ 

 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับปีสนิสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 ทีผ่านการตรวจสอบจาก

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

 

สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชี 2557 – 2559 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2557 (ปรับปรุง) 2558 2559 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  864.53   1,058.81  868.82 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน  2,239.27  1,414.96  1,397.27 
สินค้าคงเหลือ 629.25  300.99  370.80 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 1,559.52  571.75  607.74 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,292.57   3,346.51  3,244.63 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 326.15     616.36  263.23 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 277.59 275.72 276.67 
เงินลงทนุระยะยาวอืน 1,286.43      3.50  3.66 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,428.85  524.05  429.88 
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บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2557 (ปรับปรุง) 2558 2559 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถี 4,685.38   1,739.14  1,608.50 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน 1,164.37  1,084.34  1,422.02 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,168.77  4,243.11  4,003.96 
รวมสินทรัพย์ 14,461.34  7,589.62  7,248.59 
หนีสิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร 964.06       3.00  322.91 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน   1,801.36  1,489.01  1,210.40 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่ายทีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 

916.38    409.81  409.88 

เงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 30.00 - 1,497.18* 

หนีสินหมนุเวียนอืน 756.40   664.85  738.90 
รวมหนีสินหมุนเวียน 4,468.20  2,566.67  4,179.27 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 3,325.27  1,625.55  597.21 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย - สทุธิจากส่วนทีถึง

กําหนดชําระภายในหนึงปี 

      2,830.40     1,024.31  679.91 

หนีสินไมห่มนุเวียนอืน 353.16  339.41  323.76 
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  6,508.83  2,989.27  1,600.88 
รวมหนีสิน 10,977.03  5,555.94  5,780.15 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 819.95  819.95  819.95 
ส่วนเกินทนุ 5,979.80  5,978.13  5,978.13 
กําไรสะสม (3,310.92) (4,508.81) (5,028.96) 
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น  (445.52) (467.05) (466.95) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  3,043.31  1,822.22  1,302.17 
ส่วนของผู้มสี่วนได้เสียทีไม่มอํีานาจควบคมุของบริษัทย่อย 441.00    211.46  166.27 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,484.31  2,033.68  1,468.44 
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,461.34  7,589.62  7,248.59 
หมายเหต ุ* สืบเนืองจากมบีางสดัส่วนทางการเงินทีไมเ่ป็นไปตามสดัส่วนของธนาคาร จึงต้องแสดงเงินกู้ ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ทงันี ในวนัที 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ธนาคารมหีนงัสือผ่อนผนัการดํารงสดัส่วนทางการเงิน
ให้เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนัจึงได้แสดงเงินกู้ ยืมดงักล่าวเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวเช่นเดิม 

 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2557 (ปรับปรุง) 2558 2559 

รายได้จากการขายสินค้า 2,677.33    2,743.01  2,407.78 
รายได้จากการให้บริการ   5,348.11     4,606.89  3,638.74 
รายได้จากค่าลิขสิทธิ    831.94  1,248.43  1,248.12 
รายได้อืน   406.56   1,105.24  135.40 
รวมรายได้ 9,263.94  9,703.57  7,430.04 
ต้นทนุขายและบริการ 6,223.41     5,742.91  4,586.31 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 815.16  638.89  526.50 
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บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2557 (ปรับปรุง) 2558 2559 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,979.10  2,889.16  2,335.08 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุระยะยาวอืน - 1,030.34 - 
รวมค่าใช้จ่าย    10,017.67   10,301.30  7,447.88 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         14.35        4.51  16.62 
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้า 10.15 (337.73) (353.13) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (729.23) (930.95)  (354.36) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (458.53)     (271.59) (188.17) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  (1,187.76)  (1,202.54) (542.53) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    71.39       67.31  9.13 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  (1,116.37)  (1,135.23) (533.40) 
ขาดทนุสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก  (1,229.00)             -   - 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  (2,345.37)  (1,135.23) (533.40) 
 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิ 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2557 (ปรับปรุง) 2558 2559 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (2,120.93) 371.14 (402.00) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (677.88) 797.51  (563.17) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,130.32   (972.88) 775.02 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง)    (0.11)  (1.49) 0.17 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง)  (668.60) 194.28  (189.99) 
 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
อตัราส่วนทางการเงนิ 2557 (ปรับปรุง) 2558 2559 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQIUDITY RATIO) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.18 1.30 0.78 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 1.04 1.19 0.48 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.27) 0.21 (0.03) 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 5.06 6.88 7.46 
ระยะเวลาเก็บหนีโดยเฉลีย (วนั) 71 52 49 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.97 12.35 13.65 
ระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลยี (วนั) 36 29 27 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 3.91 4.82 4.79 
ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วนั) 92 75 76 
Cash Cycle (วนั) 15 7 (1) 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกําไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 29.74 33.21 37.13 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (8.14) (6.16) (0.41) 
อตัรากําไรสทุธิ (%) (26.04) (11.80) (7.00) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) (79.24) (47.09) (33.30) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) (17.83) (10.39) (7.01) 
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บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
อตัราส่วนทางการเงนิ 2557 (ปรับปรุง) 2558 2559 

อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.68            0.88  1.00 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)           3.15            2.73  3.94 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) -  -  - 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงาน 

รายได้   

ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสิน 9,263.94 ล้านบาท 9,703.57 ล้านบาท และ 7,430.04 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง

รายได้ของบริษัทฯ มาจากการดําเนินธุรกิจบนัเทงิแบบครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจสือวิทยุ ธุรกิจ

ภาพยนตร์ ธุรกิจโฮม ช้อปปิง ธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ทงันีรายได้รวมในปี 2558 เพิมขนึเล็กน้อยเมือเทียบกับปี 2557 ร้อย

ละ 4.75 หรือ 439.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของธุรกิจเพลง โดยเฉพาะเพลงดิจิตอล ซึงสามารถขยาย

ตลาดในช่องทางโซเชียลมีเดียได้เป็นทีน่าพอใจ การเติบโตของธุรกิจโฮมช้อปปิงซึงเป็นไปตามแผนทีวางไว้ และการเติบโตใน

ทีวีดิจิตอล นอกจากนีในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเงินลงทุนในบริษทย่อยหลายรายการตามแผนบริหารการ

ลงทนุ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ได้มีการจดัประเภทเงินลงทนุในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและบันทึก

ด้วยวิธีสว่นได้เสยี จงึไม่มีการนําเสนอข้อมลูทางการเงินของส่วนงานดิจิตอลช่อง ONE ในแต่ละรายการในงบการเงินรวม แต่

จะปรากฏในรายการสว่นแบ่งกําไร/ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 

 

ในสว่นของรายได้รวมในปี 2559 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2558 โดยไม่รวมกําไรจากการขายเงินลงทุนและการปรับโครงสร้างในปี

ก่อนหน้า พบว่ามีรายได้ลดลงร้อยละ 4.09 หรือ 372.74 ล้านบาท สืบเนืองจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมโฆษณาในช่วง

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 การให้บริการและค่าลิขสิทธิ ใน

แต่ละปี ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการลดลงและคิดเป็นสดัส่วนลดลงจากปีก่อน โดยธุรกิจทีมีต้นทุนลดลง คือ 

แพลทฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม “GMM Z” ขณะทีกลุม่ธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร์มีความสามารถในการควบคุมต้นทุน

ได้ดีขนึ แม้รายได้จะปรับตวัลดลง แต่ยงัสามารถทํากําไรขนัต้นได้สงูกว่าปีก่อน ส่วนธุรกิจทีมีสดัส่วนต้นทุนสงูขึน คือ ธุรกิจทีวี

ดิจิตอลทีมีต้นทนุสงูขึนจากค่าส่งสญัญาณ (MUX) และต้นทุนการผลิตรายการ ขณะทีธุรกิจโฮมช้อปปิง มีสดัส่วนต้นทุนขาย

เพิมขนึสอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้ 

 

ปี 2559 ต้นทุนขายและบริการยังคงลดลงและคิดเป็นสดัส่วนลดลงอย่างต่อเนืองจากปีก่อน เนืองจากกลุ่มธุรกิจดิจิตอลทีวี

ควบคุมต้นทุนได้ดีและมียอดขายเพิมขึนแบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกับธุรกิจภาพยนตร์ทีสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ แม้รายได้จะปรับตวัลดลงแต่มีอตัรากําไรขนัต้นสงูกว่าปีก่อน ขณะทีธุรกิจโฮมช็อปปิงมีการคัดสรรสินค้าและวาง

กลยทุธ์การขายให้สามารถทํากําไรได้สงูขนึ  
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ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการ และการบริหารสาํหรับปี 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 ซึงมีแนวโน้ม

ลดลงตามลําดับ ทังนี ค่าใช้จ่ายทีลดลงในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ และธุรกิจ

โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม โดยในสว่นของธุรกิจโฮมช้อปปิงและธุรกิจทีวีดิจิตอลยังคงมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิมขึนตามรายได้ที

เพิมขึน นอกจากนี ภายหลงับริษัทฯ ได้ทําการปรับผังธุรกิจร่วมกับการควบคุมทุนอย่างมีประสิทธิภาพนัน ส่งผลให้ปี 2559 

ค่าใช้จ่ายรวมในการขาย การบริการ และการบริหารลดลงร้อยละ 18.89 หรือ 666.47 ล้านบาท 

 

ขาดทุนสุทธิ  

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

533.40 ล้านบาท ตามลาํดบั สาเหตทุีบริษัทฯ มีผลขาดทุนในช่วงดังกล่าว เป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของธุรกิจเพย์ ทีวี 

ในช่วงครึงแรกของปี 2557 และจากธุรกิจสือทีมีรายได้ค่าโฆษณาลดลง แต่มีต้นทุนในการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลเพิมสงูขึน 

เช่น ต้นทนุในการผลติรายการ ประกอบกบัต้นทนุทางการเงินทีสงูขึน นอกจากนีผลประกอบการขาดทุนสทุธิของบริษัทฯ ในปี 

2558 ยงัเป็นผลมาจากรายการปรับปรุงทางบญัชี ประกอบด้วย การตังสํารองค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในธุรกิจเพย์ทีวีกว่า 

1,030 ล้านบาท และการปรับปรุงมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลให้สอดคล้องกับประกาศทีจัดทําโดย

คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีทีเผยแพร่ในวนัที 8 กมุภาพนัธ์ 2559 ทําให้บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนเพิมอีก 92 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี อตัราขาดทนุสทุธิในปี 2558 มีการปรับตัวดีขึนจากปีก่อน เนืองจากการบริหารจัดการต้นทุนทีมีประสิทธิภาพมาก

ขึน และธุรกิจเพลงสามารถฟืนกลบัมาเติบโต ขณะทีธุรกิจทีวีดิจิตอลยังคงมีผลขาดทุนเนืองจากยังเป็นช่วงเริมต้นของการ

ลงทนุ  สาํหรับผลประกอบการขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวนลดลงเมือเทียบกบัปีก่อน เนืองจากธุรกิจทีวีดิจิตอล

มีแนวโน้มธุรกิจดีขนึอย่างต่อเนือง ขณะทีธุรกิจเพลงและธุรกิจย่อยต่างๆ สามารถบริหารการขายและต้นทนุได้เป็นอย่างดี  

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์   

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 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 ได้แก่ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน จากทังธุรกิจสือ วิทยุ ภาพยนตร์ และเทรดดิง การลดลงของ

สนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2558 เป็นผลมาจากการชําระหนีเงินกู้  การไถ่ถอนเงินลงทนุชวัคราว การชําระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

งวดที 2 การลดลงของลกูหนีและสนิค้าคงเหลอื ขณะทีสนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2559 ลดลงการชําระค่าคอนเทนต์และลิขสิทธิ

รายการต่างๆ การลดลงของลกูหนี และการจ่ายค่าใบอนญุาตทีวีดิจิตอลงวดที 3 

 

ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2557 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 63.40 ร้อยละ 55.91 และร้อยละ 55.24 ของสินทรัพย์รวม โดย

การลดลงของสนิทรัพย์ในปี 2558 เกิดจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชัวคราวในหุ้น SE-ED หุ้นของกลุ่มสิงพิมพ์ หุ้นของบริษัท อิน

เด็กซ์ ครีเอทีฟ เคอารีน่า จํากดั เพือนําไปชําระเงินกู้ ยืมระยะสนัและใช้หมุนเวียนในกิจการ รวมถึงมีการตังค่าเผือการด้อยค่า

ของเงินลงทนุใน CTH และมีการเปลยีนประเภทเงินลงทนุในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ควบคู่กับ

การปรับปรุงใบอนญุาตทีวีดิจิตอลให้สะท้อนมลูค่าปัจจุบันตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ขณะทีในปี 2559 มีการขายทรัพย์สินของ

กิจการทีหยุดดําเนินงานทําให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง สําหรับในส่วนของเงินลงทุนในการร่วมค้านัน เพิมขึนในปี 2558 

จากการซือหุ้นเพิมทนุในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และปรับตัวลดลงอีกครังในปี 2559 จากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนระหว่างปี

ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 
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หนีสิน   

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

บาท ตามลาํดบั เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสนิรวมในปี 2557 – 2559 พบว่า ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนร้อยละ 40.71 ร้อย

ละ 46.20 และร้อยละ 72.30 ของหนีสนิรวมในแต่ละปี ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 59.29 ร้อยละ 53.80 และ

ร้อยละ 27.70 ของหนีสนิรวมในแต่ละปี ทงันี หนีสินรวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 49.39 หรือ 5,421.09 ล้านบาท 

เป็นผลจากการชําระหนีเงินกู้ ยืมทีครบกําหนด และในส่วนหนีสินใบอนุญาตทีวีดิจิตอลซึงมีการลดลงจากการเปลียนประเภท

เงินลงทุนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ขณะทีหนีสินรวมในปี 2559 เพิมขึนจากการเบิกเงินกู้ ยืม

ธนาคารเพิมเติมเพือชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลและใช้หมุนเวียนในธุรกิจทีวีดิจิตอล ทังนีหากพิจารณาเฉพาะ

หนีสนิหมนุเวียนในปี 2559 พบว่ามีการเพิมขนึ เนืองจากมีสดัส่วนทางการเงินของส่วนงานทีวีดิจิตอลบางรายการทีไม่เป็นไป

ตามข้อตกลงของธนาคาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จึงได้มีการจัดประเภทเงินกู้ ยืมนันเป็นส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึง

กําหนดชําระในหนึงปีในช่วงเวลานับจากวันสินรอบระยะเวลา จนถึงวันทีได้รับหนังสือผ่อนผันของธนาคาร ซึงเป็นไปตาม

หลกัการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป อย่างไรก็ตาม ในวนัที 24 กมุภาพันธ์ 2560 ธนาคารได้มีหนังสือผ่อนผันการดํารงสดัส่วนทาง

การเงินให้แก่ช่องทีวีดิจิทลัตอลทังสองช่องเป็นทีเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ ปัจจุบันได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนด

ชําระในหนงึปีดงักลา่วให้เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวเช่นเดิมแล้ว  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 3,484.31  ล้านบาท 2,033.68 ล้านบาท และ 

1,468.44 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมลดลงเมือเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 41.63 หรือ 1,450.63 

ล้านบาท จากการทีบริษัทฯ ประสบผลขาดทนุจากการดําเนินงานระหว่างปี สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 

2559 ลดลงจาก ณ สนิปี 2558 ร้อยละ 27.79 หรือ 565.23 ล้านบาท เนืองจากยอดขาดทนุสะสมทีเพิมขึนจากผลประกอบการ

ทีขาดทุนของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยังสามารถดํารงอัตราส่วนอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนได้ตามที

กําหนดในสญัญาเงินกู้  

 

สภาพคล่อง 

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

ตามลาํดบั และในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงาน 371.15 ล้านบาท สําหรับกระแสเงินสดสทุธิ

ใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2557 และ 2559 มีจํานวน 677.88 ล้านบาท และ 563.17 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการซืออุปกรณ์และการเพิมขึนของเงินลงทุนชัวคราว รวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล และในปี 

2558 มีกระแสเงินสดได้มาจากการลงทนุเป็นจํานวน 797.51 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยและเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึงเป็นผลจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนของ เดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ จากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า สว่นกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2557 เท่ากับ 2,130.32

ล้านบาท ซงึเป็นเงินสดรับจากการเพิมทุน และในปี 2559 มีกระแสเงินสดสทุธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 775.02 ล้าน

บาท ซึงเป็นการเบิกเงินกู้ ยืมธนาคารเพิมเติม ในขณะทีปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน

จํานวน 972.88 ล้านบาท 

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 59 

                                                  

6.  สภาวะอุตสาหกรรม  
 

เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตและให้บริการสาระบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลง รายการโทรทัศน์  รายการวิทย ุ

ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต เป็นต้น โดยมีรายได้หลกัจากการจําหน่ายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ  รวมทังการขายเวลา

โฆษณาหรือพืนทีโฆษณาผ่านสอืประเภทต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนัน การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึงมี

ผลต่อความเชือมันและกําลังซือของผู้บริโภค และการเติบโตของมูลค่างบโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ นับเป็นปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  

 

เศรษฐกิจไทยปี 2559  

ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560  ระบุว่า 

เศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีขนึจากปี 2558 ทีมีการขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนทีขยายตัวร้อยละ 3.1 เพิมขึนเมือเทียบกับปี 2558 ทีมีการขยายตัวร้อยละ 2.2 อันเป็นผลมาจาก

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเทียวในช่วงปลายปีของภาครัฐ และการปรับตวัดีขนึของฐานรายได้ภาคเกษตร โดยในปี 

2559 การผลติสาขาเกษตรกรรมขยายตวัเพิมขนึร้อยละ 0.6 ขณะทีดชันีราคาสนิค้าเกษตรและดชันีรายได้เกษตรกร เพิมขึนร้อย

ละ 4.0 และร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั เมือเทียบกับปี 2558 (2) การลงทุนรวมทีมีการขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยการลงทุนภาครัฐ

ขยายตวัร้อยละ 9.9 การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 0.4 และมลูค่าการขอรับสง่เสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) อยู่ที 584.4 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 172.1 เมือเทียบกับปี 2558 ขณะทีสาขาการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 

8.3  โดยการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 14.0 และร้อยละ 1.1 ตามลําดับ (3) การทรงตัวของภาคส่งออก

อยู่ทีร้อยละ 0.0 ซึงปรับตัวดีขึนเมือเทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในปี 2558 โดยปริมาณการส่งออกเพิมขึนร้อยละ 0.1 

ในขณะทีราคาสนิค้าสง่ออกลดลง ร้อยละ 0.1 (4) การผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตัวเพิมขึนจากปี 2558 ร้อยละ 1.4 ตามการ

ปรับตวัดีขนึของการสง่ออกและอปุสงค์ในประเทศทีขยายตวัต่อเนือง (5) การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 

10.3 โดยรายรับรวมจากการท่องเทียวในปี 2559 อยู่ที 2,510.8 พนัล้านบาท เพิมขนึจากปี 2558 ร้อยละ 11.1  

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 ปรับตัวขึนต่อเนืองจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 และ

ร้อยละ 3.2 ในปี 2558 และ 2559 ตามลาํดบั โดยคาดว่ามลูค่าการสง่ออกสนิค้าในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 2.9  การบริโภค

ภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 2.8 และร้อยละ 5.3 ตามลาํดบั ขณะทีอตัราเงินเฟ้อทัวไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 – 

2.2 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 9.4 ของ GDP จากปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจ ดงันี  

o แนวโน้มการกลบัมาขยายตวัของภาคการสง่ออกตามแนวโน้มการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลกซึงปรับตัวดีขึนในช่วงครึงหลงั

ของปี 2559 โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุ่มประเทศยูโรโซน ญีปุ่ น และประเทศสําคัญๆ ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม

ใหม่ (Newly Industrialized Economies : NIEs) และอาเซียนทีเริมขยายตวัเร่งขนึ  ซงึจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิต

ภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัเร่งขนึ   

o การฟืนตวัและขยายตวัเร่งขนึของการผลติภาคเกษตรภายหลงัสถานการณ์ภัยแล้งบรรเทาลง  ซึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุน

ให้ฐานรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือนในภาคเกษตร ซึงมีแรงงานคิดเป็นร้อยละ 32.5 ของกําลงัแรงงานในระบบ

เศรษฐกิจปรับตวัดีขนึและสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้มากขนึ  

o การลงทนุภาครัฐยงัอยู่ในเกณฑ์สงูตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจําปีวงเงิน 5.46 

แสนล้านบาท และกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ 5.80 แสนล้านบาท และเร่งตัวขึนตามความคืบหน้าของ
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โครงการสําคัญๆ ทีจะเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างมากขึน โดยมีปัจจัยขับเคลือนหลกัมาจากความคืบหน้าของ (1) โครงการ

ภายใต้แผนปฏิบติัการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2559 จํานวน 20 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 1.4 ล้านล้าน

บาท ทีจะมีการดําเนินการต่อเนืองในปี 2560 (2) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งปี 2560 จํานวน 36 

โครงการ วงเงินรวม 895,757 ล้านบาท และ (3) โครงการเร่งด่วนภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(2560 – 2564) จํานวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้านบาท 

o การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิมเติมวงเงิน 190,000 ล้านบาท และรายได้จากภาคการท่องเทียวยังมีแนวโน้มทีจะ

ขยายตวัในเกณฑ์ดี โดยในปี 2560 คาดว่ารายได้จาก การท่องเทียวจะอยู่ทีประมาณ 1.93 ล้านล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 

9.8 จาก 1.76 ล้านล้านบาทในปี 2559 

  

อตุสาหกรรมโฆษณา 

มลูค่าโฆษณาผ่านสอืประเภทต่างๆ ปี 2559 อ้างอิงข้อมลูผลสาํรวจของบริษัท เอจีบี นีลเสน็ มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด 

(“Nielsen”) ซงึเผยแพร่โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) พบว่า มีมูลค่ารวมทังสิน 

107,896 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.69 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทีผ่านมาซงึมีมลูค่ารวมจํานวน 122,175 ล้านบาท โดย

สอืโทรทศัน์ยงัคงเป็นสือหลกัในการโฆษณา ในปี 2559 มีมูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ รวม 71,009 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 65.81 ของมูลค่าโฆษณาทังหมด แบ่งเป็นมูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ระบบอนาล็อก) สือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิตอล) 

และสอืโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) จํานวน 47,121 ล้านบาท 20,393 ล้านบาท และ 3,495 ล้านบาท ตามลําดับ 

ทงันี แม้มลูค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ทุกประเภทจะปรับตัวลดลงจากปี 2558 แต่สือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิตอล) มีมูลค่าโฆษณา

ลดลงในอตัราตําสดุทีร้อยละ 2.57 เมือเทียบกบัสอืโทรทศัน์ (ระบบอนาลอ็ก) และสอืโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) ทีมี

มลูค่าโฆษณาลดลงร้อยละ 17.92 และร้อยละ 42.28 ตามลําดับ สาเหตุส่วนหนึงมาจากการโยกงบโฆษณามายังสือโทรทัศน์ 

(ทีวีดิจิตอล) ภายหลังครัวเรือนมีการเข้าถึงและรับชมช่องทีวีดิจิตอลเพิมขึน สําหรับสือโฆษณาทีมีการขยายตัวในระดับสูง 

ได้แก่ สอือินเตอร์เน็ต (internet)  สอืนอกบ้าน (Outdoor) และสือเคลือนที (Transit) โดยขยายตัวจากปี 2558 ร้อยละ 63.61 

ร้อยละ 35.20 และร้อยละ 18.39 ตามลาํดบั ขณะทีสือนิตยสาร สือหนังสือพิมพ์ และสือวิทยุ ปรับตัวลดลงจากปี 2558  ร้อย

ละ 31.37 ร้อยละ 20.12 และร้อยละ 7.28 ตามลาํดบั โดยสาเหตทุีมลูค่าโฆษณาในปี 2559 ปรับตัวลดลงจากปี 2558 มาจาก

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศทียังไม่ฟืนตัวอย่างเต็มที ประกอบกับการเกิดเหตุการณ์พิเศษในประเทศในช่วง

เดือนตลุาคม – พฤศจิกายน 2559 ทงันี สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสอืแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมโฆษณา

ในปี 2560 โดยรวมจะขยายตวัประมาณร้อยละ 3 – 5 จากปี 2559 ตามแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศจาก

ปัจจยัสนบัสนนุดงัทีกลา่วไว้ข้างต้น สาํหรับมลูค่าโฆษณาลา่สดุช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560  พบว่ามีมูลค่าโฆษณา

รวม 16,113 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าทีมีมูลค่าโฆษณาจํานวน 16,817 ล้านบาท โดยสือโฆษณาทีมี

มลูค่าโฆษณาขยายตวัเพิมขนึเมือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ได้แก่ สือภายในร้านค้าขยายตัวร้อยละ 43.30 สือโรง

ภาพยนตร์ขยายตวัร้อยละ 35.40 สอืนอกบ้านขยายตัวร้อยละ 21.99 สือเคลือนทีขยายตัวร้อยละ 7.11 และสือโทรทัศน์ (ทีวี

ดิจิตอล) ขยายตวัร้อยละ 6.79 ขณะทีมลูค่าโฆษณาผ่านสอืโทรทศัน์ (ระบบอนาลอ็ก) สอืโทรทศัน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) 

สอืนิตยสาร สอืหนงัสอืพิมพ์ และสอืวิทย ุปรับตวัลดลงเมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

มูลค่าโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ ปี 2558 – 2559 และเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 
สือ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 
%  

เปลียนแปลง 
ม.ค.–ก.พ. 

2559 
ม.ค.–ก.พ. 

2560 
%  

เปลียนแปลง 

สือโทรทศัน์ (ระบบอนาล็อก) 57,412 47,121 -17.92 7,680 6,948 -9.53 
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สือ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ปี 2559 
(ล้านบาท) 

%  
เปลียนแปลง 

ม.ค.–ก.พ. 
2559 

ม.ค.–ก.พ. 
2560 

%  
เปลียนแปลง 

สือโทรทศัน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) 6,055 3,495 -42.28 680 541 -20.44 

สือโทรทศัน์ (ทีวีดิจิตอล) 20,931 20,393 -2.57 3,123 3,335 6.79 

สือวิทย ุ 5,675 5,262 -7.28 769 653 -15.08 

สือหนงัสือพิมพ์ 12,323 9,843 -20.12 1,525 1,273 -16.52 

สือนิตยสาร 4,268 2,929 -31.37 472 300 -36.44 

สือโรงภาพยนตร์  5,133 5,445 6.08 695 941 35.40 

สือนอกบ้าน 1 (Outdoor) 4,190 5,665 35.20 782 954 21.99 

สือเคลือนที 1 (Transit) 4,486 5,311 18.39 759 813 7.11 

สือภายในร้านค้า 2 (Instore) 645 700 8.53 97 139 43.30 

สืออินเตอร์เน็ต 3 1,058 1,731 63.61 237 217 -8.44 
รวม 122,175 107,896 -11.69 16,817 16,113 -4.19 

 

ทงันี ผลสาํรวจความนิยมผู้ชมรายการ (Rating) ช่องรายการโทรทัศน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึงจัดทําโดย Nielsen ที

เป็นข้อมลูซงึเปิดเผยในสาธารณะ พบว่า ความนิยมผู้ชมรายการโดยเฉลยีจากเวลาออกอากาศ 18 ชัวโมง (ระหว่างเวลา 6.00 

– 24.00 น) ของช่องรายการโทรทศัน์ 13 อนัดบัแรก แยกตามพืนทีตงัครัวเรือนทีทําการสาํรวจ เป็นดงัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   1 ตงัแต่เดือนมกราคม 2559 ได้ขยายการสํารวจไปยงัสือนอกบ้านและสือเคลือนทีต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ป้าย
โฆษณาภายในสนามบิน ทีมกีารติดตงัในต่างจงัหวดั 

 2     ตังแต่เดือนมิถุนายน 2559 ได้รวมถึงสือวิทยุภายในห้างบิกซีและร้านสะดวกซือเซเว่น อีเลฟเว่น และตังแต่เดือน
พฤษภาคม 2558 ไมร่วมสือโฆษณาภายในห้างโลตสัและบิกซี 

 3 ตงัแต่เดือนมถินุายน 2559 ได้ขยายการสํารวจครอบคลมุ 50 เว็บไซต์ และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมทางโทรศพัท์เคลือนที 
ทีมา : สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
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ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ผลสาํรวจความนิยมผู้ชมรายการ (Rating) ช่องรายการโทรทัศน์ซึงจัดทําโดย Nielsen พบว่า อันดับ

ความนิยมผู้ชมรายการโดยเฉลียในช่วงเวลาทีมีผู้ชมจํานวนมาก (Primetime 18.20 – 22.30 น.) และอันดับความนิยมผู้ชม

รายการโดยเฉลยีจากเวลาออกอากาศ 24 ชวัโมง (6.00 – 24.00 น.) ของช่อง ONE อยู่อันดับที 4 และอันดับ 5 ตามลําดับ ทัง

การสาํรวจครัวเรือนทงัประเทศ ครัวเรือนในกรุงเทพฯ ครัวเรือนเขตปริมณฑล และครัวเรือนในต่างจงัหวดั  
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลทัวไปของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

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

วตัถุประสงค์ให้บริการด้านการผลิตเกียวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสงู (High Definition) ทุกประเภท 

ในช่วงทีผ่านมา เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีการเปลยีนแปลงและพฒันาทีสาํคญัด้านเงินทนุ และการประกอบธุรกิจ ดงันี  
 

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

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

เอชดี ดิจิทลั ทีวี จํากดั) ด้วยทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

 เดือนตลุาคม 2556 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 200.00 ล้านบาท 

 เดือนธันวาคม 2556  จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ชนะการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู โดยจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เสนอราคาใบอนญุาตทีวีดิจิตอล หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู จํานวน 3,320.00 ล้านบาท 

2557  จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล งวดที 

1 จํานวน 936 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เมือวนัที 7 กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเมือวนัที 25 เมษายน 2557 โดยมีอายุ 15 

ปี เริมตงัแต่วนัที 25 เมษายน 2557 ถงึวนัที 24 เมษายน 2572  

 เดือนเมษายน 2557 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้านบาท 

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

ออกอากาศช่อง ONE อย่างเป็นทางการในวนัที 1 พฤษภาคม 2557 

 เดือนมิถนุายน 2557 เปลยีนชือบริษัท เป็น บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั 

2558  เดือนมีนาคม 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 900.00 ล้านบาท  

 เดือนเมษายน 2558 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าลงทุนในบริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากัด โดยถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 100.00 ด้วยการซือหุ้นบริษัทดงักลา่วจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน)  

 เดือนพฤษภาคม 2558 เปลยีนชือบริษัท เป็น บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

 เดือนมิถนุายน 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าลงทุนในบริษัท มีมิติ จํากัด (“มีมิติ”) โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 70.00 ด้วยการซือหุ้นบริษัทดงักลา่วจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

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

ทีวี เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 1,200.00 ล้านบาท 

 เดือนพฤศจิกายน 2558 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 1,905.00 ล้านบาท และเข้าลงทุนใน

บริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากัด โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ด้วยการซือหุ้นบริษัทดังกล่าวจากบริษัท จี

เอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซีเนริโอ จํากดั 

2559  เดือนตลุาคม 2559 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ครังที 12/2559 เมือวันที 25 

ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 1,905.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิมทุน
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จํานวน 19,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (บริษัทฯ และกลุ่มนายถกล

เกียรติ) รวมถงึประนนัท์ภรณ์  ซงึจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยภายหลงัการเพิมทุนซึง

จะแบ่งการเพิมทุนเป็น 2 ครัง  เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,810.00 ล้านบาท โดย

บริษัทฯ กลุม่นายถกลเกียรติ และประนันท์ภรณ์ จะถือหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 25.50 ร้อยละ 

24.50 และร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียน ตามลาํดบั และผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระคําประกันและ

ภาระหนีทีกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซึงประกอบด้วย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

จํากดั และ/หรือบริษัทในเครือซงึเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าไปถือหุ้นเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของ

ทนุจดทะเบียน) มีต่อสถาบนัการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์   

 เดือน ธันวาคม 2559 ตามคําสงัคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 76/2559 ฉบับลงวันที 20 ธันวาคม 2559 มี

มติขยายงวดการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดิจิตอลทีเหลืออีก 3 งวด (ปี 2560 - 2562) เป็น 6 งวด 

(ปี 2560 – 2565) พร้อมทงัให้จ่ายดอกเบียตามทีทาง กสทช. กําหนดโดยใช้อตัราดอกเบียนโยบาย 

 เดือนธันวาคม 2559 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ขายหุ้นมีมิติจํานวน 27,000 หุ้น ให้แก่บุคคลภายนอก ส่งผลให้

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีสดัสว่นการถือหุ้นมีมิติลดลงจากร้อยละ 70.00 เป็นร้อยละ 25.00  

2560  ภายในไตรมาสที 1 ของปี 2560 ประนนัท์ภรณ์จองซือหุ้นเพิมทนุครังที 1 ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 

5,000,000 หุ้น ซงึคิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจํานวนหุ้นทังหมดในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์หลงัการเพิมทุนจด

ทะเบียนครังที 1 ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงินทงัสนิ 500.00 ล้านบาท  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว จํานวน 2,405.00 ล้านบาท แบ่งออก 

เป็นหุ้นสามญัจํานวน 24,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00  ทังนี เมือวันที 3 มีนาคม 2559 ทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ครังท ี2/2559 อนมุติัการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ คําประกัน และ

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนเงิน 1,000.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดหุ้นกู้ของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีดงันี 

o หุ้นกู้ มีผู้ คําประกนัครังที 1/2559 จํานวน 410.00 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย อายุหุ้นกู้

2 ปี และมีอัตราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียทุก 3 เดือน ส่วนเงินต้นมีกําหนดชําระในวันครบ

กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทงัจํานวน (วนัที 11 พฤษภาคม 2561) 

o หุ้นกู้ มีผู้ คําประกนัครังที 2/2559 จํานวน 90.00 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย อายุหุ้นกู้ 2 

ปี และมีอตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียทกุ 3 เดือน สว่นเงินต้นมีกําหนดชําระในวันครบกําหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้ทงัจํานวน (วนัที 16 กนัยายน 2561) 

ทังนี หุ้ นกู้ ของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ดังกล่าวมีข้อกําหนดว่าด้วยหน้าทีของผู้ ออกหุ้ นกู้  ซึงรวมถึงข้อกําหนดเรืองการไม่

จําหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สนิ และมีข้อกําหนดเรืองการดํารงอตัราสว่นทางการเงินให้เป็นไปตามอตัราทีกําหนดในสญัญา 
 

ปัจจบุนั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีบริษัทย่อยดงันี 

ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

ของบริษัท (%) 
ลักษณะธุรกิจ 

1.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั 

        ทนุจดทะเบียน 1,200.00 ล้านบาท 

 

100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล 
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ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

ของบริษัท (%) 
ลักษณะธุรกิจ 

2. บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จํากัด 

ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

99.98 ให้บริการผลติศิลปินทีมีคุณภาพ และบริหารจัดการศิลปิน

ทีมีความสามารถในรูปแบบต่างๆ เช่น นกัแสดง นกัร้อง 

พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นายแบบและนางแบบ 

3. บริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากดั 

        ทนุจดทะเบียน 405.00 ล้านบาท 

99.99 ให้บริการให้เช่าสถานที เพือใช้เป็นโรงถ่ายหรือสตูดิโอใน

การผลิตรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ และโฆษณา 

รวมถึงใช้เป็นสถานทีสําหรับการถ่ายภาพนิงในโอกาส

ต่างๆ  ซึงประกอบด้วยอาคารจํานวน 9 อาคาร ตังอยู่บน

พืนทีรวมกว่า 33 ไร่ โดยแต่ละอาคารมีแนวคิดการก่อสร้าง

และการตกแต่งทีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกัน เช่น สตูดิโอราช

ดํา เนิน ( อาคาร ริมถนนราชดํา เนิน  สไตล์  Modern 

Architecture ในยุโรป) สตูดิโอเจริญกรุง (ตึกแถวโบราณ

ย่านถนนเจริญกรุง) สตูดิโอสุขุมวิท (อาคารสมัยใหม่

ตกแต่งในสไตล์ร่วมสมยั) เป็นต้น 

หมายเหต ุ   เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มกีารถือหุ้นร้อยละ 25.00 ในบริษัท มมีติิ จํากัด ซึงประกอบธรุกิจรับจ้างผลิตรายการ โทรทศัน์  
ทีมา : งบการเงินปี 2559 ของ GRAMMY และ www.bol.co.th 

 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิตอล รวมถึงธุรกิจที

เกียวเนือง ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน และธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง  โดยบริษัท

ย่อย อนัได้แก่ จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เป็นผู้ ถือใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทาง

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

เมษายน 2572) และเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิตอล ประเภทรายการทัวไปความคมชัดสงู (วาไรตี เอชดี) ภายใต้ชือช่อง 

“ONE” ออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 31 โดยช่อง ONE มีนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารช่อง 

 

ทงันี ช่อง ONE มุ่งนําเสนอรายการสาระบันเทิงอย่างครบวงจร เช่น ละคร รายการวาไรตี รายการข่าว รายการพูดคุยสนทนา 

(Talk Show) รายการเพลงและคอนเสร์ิต และรายการถ่ายทอดสดกีฬา เป็นต้น โดยรูปแบบการผลิตและจัดหารายการมีหลาย

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

จากต่างประเทศ การร่วมผลิตหรือการให้เช่าเวลาแก่ผู้ ผลิตรายการภายนอก เป็นต้น ทังนี ในปัจจุบัน ช่อง ONE มีการ

ออกอากาศรายการตลอด 24 ชวัโมง และผงัรายการโทรทศัน์ของช่อง ONE ในช่วงเดือนเมษายน 2560 มีรายละเอียดดงัน ี
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ตัวอย่างผังรายการโทรทัศน์ของช่อง ONE ในช่วงเดือนเมษายน 2560 
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3. รายชือผู้ถอืหุ้น  
 

รายชือผู้ ถือหุ้นของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วนัที 3 เมษายน 2560 มีรายละเอียดดงันี  

 
ผู้ถอืหุ้นของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วันที 3 เมษายน 2560  

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 9,715,497 40.40 

2. 

 

กลุม่นายถกลเกียรติ 9,334,500 38.81 

บริษัท ซีเนริโอ จํากดั 1 6,634,500 27.58 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 1,500,000 6.24 

บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั 2 1,200,000 4.99 

3. บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั 3 5,000,000 20.79 

4. นางสาวบษุบา ดาวเรือง 2 0.00 

5. นางมณฑนา ถาวรานนท์ 1 0.00 

รวม 24,050,000 100.00 

 

4. คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 3 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีรายชือดงัต่อไปนี 
 

คณะกรรมการบริษัทของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ณ วันที 3 เมษายน 2560  

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นางสาวบษุบา ดาวเรือง กรรมการ  

2 นางกานต์สดุา แสนสทุธิ กรรมการ 

3 นางสาวลกัขณา ลีละยทุธโยธิน กรรมการ 

4 นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก กรรมการ 

5 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการ  

6 นางกณิการ์ วีรวรรณ กรรมการ 

7 นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการ 

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

คนใดคนหนงึจากกรรมการกลุม่ ข.รวมเป็นสองคนและ และประทับตราสําคัญของบริษัท โดยกรรมการกลุ่ม ก คือ 1.นางสาว

บุษบา ดาวเรือง 2.นางกานต์สดุา แสนสทุธิ  3.นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก และกรรมการกลุ่ม ข คือ 1.นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ 2.นางกณิการ์ วีรวรรณ 3.นายปิยะ ซอโสตถิกลุ  

หมายเหต ุ   1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ณ วันที 30 เมษายน 2559 ประกอบด้วย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 

52.50 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25.00 และผู้ ถือหุ้นอืน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.50 (ผู้ ถือ

หุ้นอืนของซีเนริโอเป็นบคุคลธรรมดา ซึงไมเ่ป็นบคุคลเกียวโยงกันกับบริษัทฯ หรือกลุ่มนายถกลเกียรติ) 

 2     ผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนั ทํา ดี จํากัด ณ วนัที 30 เมษายน 2559 ตระกลูวีรวรรณถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 74.17 

 3 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.98 ของประนนัท์ภรณ์ ได้แก่ นางสาวปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ 

ทีมา : บริษัทฯ 
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5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อย สําหรับปีสินสดุวันที 31 ธันวาคม 2557 – 

2559 ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

   

สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ปี 2557 – 2559 
บริษัท เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ จํากัด และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 2559 

สินทรัพย์      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         43.85         196.25  176.60 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน         79.10         464.32  494.46 

สินค้าคงเหลือ         17.71         305.37  322.15 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน       112.86         385.45  387.05 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      253.52     1,351.39  1,380.26 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 6.96 

ทีดินอาคารและอปุกรณ์         74.10         742.84  670.82 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน         50.38         283.13  354.22 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถี    2,815.60     2,618.87  2,422.15 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี       111.06         348.28  507.38 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน    7.35           29.21  136.56 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,058.49  4,022.33  4,098.09 
รวมสินทรัพย์ 3,312.01     5,373.72  5,478.35 
หนีสิน    

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร 8.00           40.00  686.78 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 121.41   373.55  379.70 

รายได้รับล่วงหน้า 11.07           84.34  91.28 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี -    30.00  2,525.36 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่ายทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี 

618.73 500.56 500.64 

หนีสินหมนุเวียนอืน 12.14 57.03 51.26 
รวมหนีสินหมุนเวียน 771.35 1,085.48 4,235.02 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 1,095.43 2,619.54 172.00 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย - สทุธิจาก

ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 

1,482.23 1,076.16 644.31 

หุ้นกู้ ระยะยาว - - 491.57 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7.55           70.70  61.47 
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน   2,585.21     3,766.40  1,369.35 
รวมหนีสิน 3,356.56     4,851.88  5,604.37 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุจดทะเบียน 400.00      1,905.00  1,905.00 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 400.00   1,905.00  1,905.00 

ขาดทนุสะสม (444.55) (1,388.55) (2,031.02) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (44.55)       516.45  (126.02) 

ส่วนของผู้มสี่วนได้เสียทีไม่มอํีานาจควบคมุของบริษัทย่อย - 5.39  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (44.55)       521.84  (126.02) 
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บริษัท เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ จํากัด และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 2559 

รายได้จากการให้บริการ  100.31         927.48  1,405.05 

รายได้รับจ้างผลิต                 -   58.37  128.04 

รายได้จากค่าลิขสิทธิ 7.57  62.21  118.64 

รายได้ค่าเช่าเวลา 11.08  13.77  15.19 

รายได้ค่าบริหารงานศิลปิน                 -   48.96 73.92 

รายได้ค่าบริการสตดูิโอ                 -   3.37 18.01 

รายได้อืน 1.16   6.84 7.84 
รายได้รวม      120.12     1,121.00  1,766.69 

ต้นทนุขายและบริการ 379.93      1,269.38  1,482.05 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       152.99         774.88  809.86 
รวมค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน 532.92 2,044.26 2,291.91 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 140.55         225.54  266.42 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (553.35)  (1,148.80)  (791.64) 

รายได้ภาษีเงินได้ 110.61         221.85  154.94 
ขาดทุนสําหรับปี (442.74)  (926.95)  (636.70) 

 

บริษัท เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ จํากัด และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 2559 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (323.85)  (1,370.09)  (399.87) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (981.77)  (1,330.89)  (798.89) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   1,301.52    2,853.38  1,179.11 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธ ิ (4.10)      152.40  (19.65) 

 

บริษัท เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ จํากัด และบริษัทย่อย งบการเงนิรวม 
อตัราส่วนทางการเงนิ 2557 2558 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.33 1.24 0.33 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.31 0.96 0.25 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า)   3.01     4.10  3.67 

ระยะเวลาเก็บหนีโดยเฉลีย (วนั) 120 88 98 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 42.90       7.86  4.72 

ระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลยี (วนั) 8 46 76 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 6.20  5.13  3.94 

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วนั) 58 70 91 

Cash Cycle (วนั)         70  63  83 

อตัรากําไรขนัต้น (%) (219.37) (13.93) 15.74 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (343.65) (82.36) (29.73) 

อตัรากําไรสทุธิ (%) (368.57) (82.76) (36.37) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) N/A (393.17) (329.11) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) (25.21) (21.36) (11.84) 

อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)      0.07      0.26  0.33 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  N/A     9.30  (44.47) 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) (2.94)  (4.09)  (1.97) 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้  

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

– 2559 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีรายได้รวมจํานวน 120.12 ล้านบาท 1,121.00 ล้านบาท และ 1,766.69 ล้านบาท ตามลําดับ 

โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์จํานวน 100.31 ล้านบาท 927.48 ล้านบาท และ 

1,404.38 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 83.50 ร้อยละ 82.74 และร้อยละ 79.49 ของรายได้รวม ตามลําดับ 

และรายได้จากค่าลขิสทิธิ  จํานวน 7.57 ล้านบาท 62.21 ล้านบาท และ 118.64 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.30 ร้อยละ 

5.55 และร้อยละ 6.72 ของรายได้รวม ตามลําดับ นอกจากนียังมีรายได้รับจ้างผลิตในปี 2559 จํานวน 128.04 ล้านบาท

เพิมขนึจากปีก่อนหน้า และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.25 ของรายได้รวม 
 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2557 – 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายจํานวน 532.92 ล้านบาท 2,044.26 ล้านบาท 

และ 2,291.91 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 443.65 ร้อยละ 182.36 และร้อยละ 129.73 ของรายได้รวม โดยต้นทุน

และค่าใช้จ่ายหลกั ในปี 2557 – 2559 ประกอบด้วย ค่าตัดจําหน่ายสิทธิรายการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 68.49 

ล้านบาท 442.16 ล้านบาท และ 407.31 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน จํานวน 71.65 

ล้านบาท 338.07 ล้านบาท และ 369.98 ล้านบาท ตามลาํดบั ค่าตดัจําหน่ายใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จํานวน 135.28 ล้านบาท 

196.73 ล้านบาท และ 196.73 ล้านบาท และการเปลยีนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา จํานวน 17.71 ล้านบาท 

287.66 ล้านบาท และ 29.62  ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

ขาดทุนสุทธิ  

ปี 2557 – 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีผลขาดทุนจํานวน 442.74 ล้านบาท 926.95 ล้านบาท และ 636.70 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เนืองจากอยู่ในช่วงเริมต้นของการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล และเป็นระยะแรกของการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์

จากระบบอนาลอ็กสูร่ะบบดิจิตอล ทําให้มลูค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิตอลยังอยู่ในระดับตํา เมือเทียบกับงบโฆษณาผ่านสือ

อนาลอ็ก 
 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 มีจํานวน 3,312.01 ล้านบาท 5,373.72 ล้านบาท และ 5,478.35 ล้านบาท 

ตามลําดับ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ในปี 2557 – 2559 เป็นต้นทุนการได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จํานวน 2,815.60 ล้านบาท 

2,618.87 ล้านบาท และ 2,422.15 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 85.01 และร้อยละ 48.73 และ ร้อยละ 44.21 ของสินทรัพย์รวมใน

ปี 2557 – 2559 ตามลาํดบั โดยในปี 2558 มีทีดินอาคารและอปุกรณ์จํานวน 742.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.82  ขณะที

ในปี 2559 มีจํานวน 670.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.24 และมีลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนในปี 2558 – 2559 จํานวน 

464.32 ล้านบาท และ 494.45 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 8.64 และร้อยละ 9.03 ตามลาํดบั 

 

หนีสิน  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2559 เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์มีหนีสนิรวม จํานวน 3,356.56 ล้านบาท 4,851.88 ล้านบาท และ 

5,604.37 ตามลาํดบัในปี 2557 – 2558 หนีสนิสว่นใหญ่ คือ ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตทีวีดิจิตอลค้างจ่ายรวม 2,100.95 ล้าน
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บาท 1,576.72 ล้านบาท และ 1,144.95  ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.59 และร้อยละ 32.50 และร้อยละ  

20.43 ของหนีสนิรวมโดยต้นทนุใบอนญุาตทีวีดิจิตอลจะมีการแบ่งชําระเป็นรายปี ซึงจะเสร็จสินภายในปี 2562 นอกจากนี ใน

ปี 2557 – 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีเงินกู้ ระยะยาวสําหรับประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล จํานวน 1,095.43 ล้านบาท 

2,619.54 ล้านบาท และ 172.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.64 ร้อยละ 53.99 และ 30.69 ของหนีสนิรวม ตามลาํดบั 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ในปี 2557– 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนชําระแล้ว 400.00 ล้านบาท 1,905.00 ล้านบาท และ1,905.00 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบในปี 2557 จํานวน 44.55 ล้านบาท ส่วนในปี 2558 มีการเพิมทุนจํานวน 1,405 ล้าน

บาท ทําให้มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 516.45 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบในปี 2559 จํานวน 126.02 ล้านบาท 

เนืองจากมีผลการดําเนินงานทีขาดทนุ ทําให้มีขาดทนุสะสมจํานวน 444.55 ล้านบาท 1,388.55 ล้านบาท และ 2,031.02 ล้าน

บาท ตามลาํดบั 

 

สภาพคล่อง 

สําหรับปี 2557 – 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดําเนินงาน จํานวน 323.85 ล้านบาท 

1,370.09 ล้านบาท และ 399.87 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสว่นใหญ่มาจากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ จํานวน 553.35 ล้านบาท 

1,148.80 ล้านบาท และ 791.64 ตามลาํดบั สาํหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 - 2559 มีจํานวน 

981.77 ล้านบาท 1,330.89 ล้านบาท และ 798.89 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการจ่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จํานวน 785.00 ล้านบาท 634.00 ล้านบาท และ 513 ล้านบาท ตามลําดับ และมีการจ่ายเงินซือ

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 118.87 ล้านบาท 203.78 ล้านบาท และ 138.56 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี ในปี 2558 ยังมี

การจ่ายเงินเพือซือเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวน 382.00 ล้านบาท สาํหรับกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

ในปี 2557- 2559 มีจํานวน 1,301.52 ล้านบาท 2,853.38 ล้านบาท และ 1,179.11 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็นเงิน

จากการกู้ ยืมระยะยาว จํานวน 1,101.52 ล้านบาท 1,321.38 ล้านบาท และ 77.10 ล้านบาท และจากการเพิมทุนในปี 2557-

2558 จํานวน 349.25 ล้านบาท และ 1,505.00 ล้านบาท ตามลาํดบั รวมถงึมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาว จํานวน 500 ล้านบาทใน

ปี 2559 อีกด้วย 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 
 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ข้อมลูอตุสาหกรรมโฆษณา และอนัดบัความนิยมของผู้ชมรายการ (Rating) ช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ 

ซงึมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6 ของรายงาน

ฉบบันี  


