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สารสนเทศเร่ืองการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 636,317,936 บาท เป็น 819,949,729 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 183,631,793 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 183,631,793  บาท  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 183,631,793 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

2.1  รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม :ใหม่) 

ราคาขาย 
 (บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

2.1.1  ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ตามสดัสว่น
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายถืออยู ่
(Rights Offering) 

ไมเ่กิน 
63,631,793 หุ้น 

10 : 1 13.50 บาท 17 – 24 
ตลุาคม 2557 

(เฉพาะวนัท าการ) 

2.1.2 บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement)  

  

ไมเ่กิน 
120,000,000 หุ้น 
และจ านวนทีเ่หลอื
จากการจดัสรร
ตาม 2.1.1 

- ไมต่ ่ากวา่ 
13.50 บาท 

ภายใน 1 ปีหลงัจากที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี  
24 กนัยายน 2557 มีมติ
อนมุตัิการเพิ่มทนุ 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น  

 ในกรณีที่มเีศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 

2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จดัสรร  

 - ไมม่ี - 
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3. ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส าหรับผู้ถอืหุ้นเดิม 

 ส าหรับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 
กนัยายน 2557 ได้ก าหนดให้วนัที่ 2 ตลุาคม 2557 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้และได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 ตลุาคม 
2557 

4. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  

 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 17 – 24 ตลุาคม 2557 (เฉพาะวนัท าการ รวม 5 วนัท าการ) 

 ส าหรับบคุคลในวงจ ากดั 

 ภายใน 1 ปีหลงัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 มีมติอนมุตัิวาระเพิ่มทนุ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม   

 บริษัทฯ มีแผนการระดมทนุเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ อนัจะสง่ผลต่อความก้าวหน้าและ
ความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

1)  เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุส าหรับการลงทนุในโครงการใหม่ๆ ตามแผนกลยทุธ์การลงทนุเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพใน
การแขง่ขนัให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้  

2)  เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุส าหรับการใช้คืนเงินกู้ เพื่อด ารงอตัราสว่นทางการเงินให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ตลอดจน
เสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว  

3) เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

4)  เพื่อขยายฐานนกัลงทนุของบริษัทฯ และเสริมสภาพคลอ่งของหุ้ นบริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย       

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

หลงัการเพิ่มทนุเสร็จสิน้แล้วประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ คือ บริษัทฯ คาดว่าเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทนุ
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัฐานะการเงินของบริษัทฯ อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้
อยา่งยัง่ยืน ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลงัหกัส ารองต่างๆ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานตัง้แตผู่้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ได้รับการจด
ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน  

 ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จดัสรรและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทฯ และ/หรือบคุคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว ซึ่งจะไม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (กรุณาดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่สง่มาด้วย 8 (รายละเอียดการเสนอขาย
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั) 
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ส่วนที่ 2  

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า GMM Grammy Public Company Limited  มี
ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

ปี 2526 บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้ภายใต้ช่ือ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนท์เม้นท์ จ ากัด เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 
2526 โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากล โดยออกอลับัม้ชุดแรกคือ  
"นิยายรักจากก้อนเมฆ" ขบัร้องโดยแพทย์หญิง พนัทิวา สินรัชตานนัท์ และผลิตรายการทีวี 3 
รายการได้แก่ ยิม้ใสไ่ข ่มนักวา่แห้ว เสยีงติดดาว 

ปี 2531 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัท เอ็มจีเอ จ ากดั เพื่อผลติและจดัจ าหนา่ยเทปเพลงและสนิค้าบนัเทิงอื่นๆ 

ปี 2532 บริษัทฯ ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจวิทย ุโดยจดัตัง้ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ ากัด เพื่อออกอากาศ "Green 
Wave" และ "Hot wave" เป็นสองสถานีแรก 

ปี 2534 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากดั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลติรายการทีวี และเร่ิมออกอากาศ
ละครซี่รีส์ สามหนุม่ สามมมุ นอกจากนีย้งัรุกเข้าสูธุ่รกิจจดัคอนเสิร์ตโดยจดัตัง้ บริษัท เอ็กซ์ทรอกา
ไนเซอร์ จ ากดั ท าให้บริษัทฯ เป็นกลุม่บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจบนัเทิงครบวงจรมากยิ่งขึน้ 

ปี 2537 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมธุรกิจภาพยนตร์ (Featured film) 

ปี 2539 บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจสิง่พิมพ์ โดยการเข้าลงทนุในนิตยสารอิมเมจ  

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

ปี 2545 บริษัทฯ มีการแยก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ออกจากกลุม่บริษัทฯ เพื่อจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีการโอนขายบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ 
จ านวน 8 บริษัทจากบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2547 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายสูก่ารเป็น "King of Content" โดยการร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ 
บริษัท ดีทอล์ค จ ากดั (ผลิตรายการทีวี), บริษัท สยามอินฟินิท จ ากดั (ให้บริการเกมออนไลน์), 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จ ากดั (ผลติภาพยนตร์) และบริษัท นินจา รีเทินส์ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (รับ
จดักิจกรรมและคอนเสร์ิต)  

ปี 2548 บริษัทฯ มีการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้
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 บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจอีเวนท์ โดยเข้าลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 50 ใน บริษัท อินเด็กซ์    
อีเวนท์ เอเจนซี่ จ ากัด (มหาชน) ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อให้มีธุรกิจสือ่ที่ครบวงจร ครอบคลมุทกุเซ็กเมนท์  

 บริษัทฯ ได้รับการโหวตให้เป็น "Best Small Cap" ของประเทศไทย และได้อนัดบัสองในการ
จ่ายเงินปันผลสม ่าเสมอ ซึง่จดัโดยนิตยสาร FinanceAsia 

 บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) เพื่อพฒันาความร่วมมือทางธุรกิจ 
เช่น ช่องทางการจ าหน่ายสนิค้า เป็นต้น 

 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนในบริษัท คลีน คาราโอเกะ จ ากัด เพ่ือให้บริหารจดัการเร่ืองลิขสิทธ์ิเพลง 
การจัดการเรียกเก็บเงิน จากตู้คาราโอเกะ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ของทนุจด
ทะเบียนจ านวน 20 ล้านบาท 

 บริษัทฯ ลงทุนผ่าน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจหนงัสือพิมพ์ 
โดยการลงทนุใน  บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 20 และ บริษัทโพสต์ พบัลิช
ชิง จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 23.6 

ปี 2549 บริษัทฯ มีการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

 บริษัทฯ เข้าร่วมทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิสเนตคลบั จ ากดั เพื่อให้บริการด้านสถานออกก าลงั
กาย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน จ านวน 40 ล้านบาท  

 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนในบริษัท ลกัษ์มิวสิค 999 จ ากัด เพื่อขยายธุรกิจด้านการผลิตและจัด
จ าหน่ายสินค้าเพลง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน จ านวน 20 
ล้านบาท 

ปี 2550 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทรี-อาร์ดี จ ากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 จ านวน 2.63 ล้านบาท   

ปี 2551 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ขอเพิกถอนหลกัทรัพย์จาก
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

ปี 2552 บริษัทฯ เข้าร่วมทนุใน บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากดั ด าเนินธุรกิจสถานีโทรทศัน์เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ขา่วสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทนุ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามญั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50 
ของทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท 

ปี 2553 บริษัทฯ มีการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

 บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุในบริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จ ากดั กบั บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วม 
เพื่อด าเนินการก่อสร้างสตูดิโอขนาดใหญ่ โดยถือหุ้นกันในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนจ านวน 200 ล้านบาท 

 บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ลกัษ์ แซทเทิลไลท์ จ ากัด เพื่อผลิตรายการออกอากาศผ่าน  
ดาวเทียม โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนจ านวน 20 ล้านบาท 
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ปี 2554 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮมช้อปปิ้ง อันดับ1 ของ
สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิง้ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุ
จดทะเบียนทัง้หมด 540 ล้านบาท 

ปี 2555 บริษัทฯ เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากดั เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียม โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 100 ล้านบาท 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด  เพื่อให้บริการ
โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมแบบเสียค่ารับชม (เพย์ ทีวี)  โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนทัง้หมด 1 ล้านบาท 

ปี 2556 บริษัทฯ มีการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อน าเ งินจากการระดมทุนไปลงทุนใน Strategic 
Investment โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ด้วย
อตัราสว่นการจดัสรร 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ในราคาหุ้นละ 10 บาท จ านวน 106,052,989 หุ้น 
สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทนุคิดเป็นจ านวนประมาณ 1 พนัล้านบาท จากการเพิ่มทนุ
ดงักล่าว ท าให้บริษัทมีจ านวนทุนจดทะเบียน 636,317,936 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 636,317,936 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 บริษัทฯ เข้าร่วมการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ และชนะการประมลู 2 ช่องได้แก่ ช่องทัว่ไปความคมชดัสงู 
(วาไรตี ้เอชดี) และช่องทัว่ไปความคมชดัมาตรฐาน (วาไรตี ้เอสดี) 

ปี 2557 บริษัทฯ มีการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ได้จ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมแบบเสียค่ารับชม (เพย์ ทีวี) ให้แก่บริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ 
จ ากดั และบริษัท แซท เทรดดิง้ จ ากดั ได้เข้าลงทนุในบริษัท ซีทีเอช จ ากดั (มหาชน) ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจบริการจดัสง่สญัญาณโทรทศัน์ผา่นสายเคเบิล/ให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  

 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้นี ้เพื่อน าเงินจากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ  จ่ายช าระคืนหนี ้และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรร
และเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ด้วยอตัราสว่นการจดัสรร 10 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท จ านวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น และจดัสรรและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจง จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น ในราคาไม่
ต ่ากวา่ 13.50 บาทตอ่หุ้น สง่ผลให้บริษัทฯ มีจ านวนทนุจดทะเบียนจ านวน 819,949,729 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 819,949,729 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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2.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2557 โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียด ดงันี ้
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2.3 การประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภทธุรกิจหลกั และ 9 ธุรกิจยอ่ย ตามความแตกตา่งของ
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

ธุรกิจเดิม  

ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทลัคอนเทนต์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงาน
กิจกรรม และธุรกิจแอนิเมชัน่ 

1. ธุรกิจเพลง (Total Music Business)  

ธุรกิจเพลงและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับเพลงด าเนินธุรกิจภายใต้โมเดล  “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” 
(Total Music Business) ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจสินค้าเพลง (Physical Products)  ธุรกิจการจดัเก็บ
ค่าลิขสิทธ์ิ (Publish Management) ธุรกิจโชว์บิซ (Show Business) และธุรกิจบริหารศิลปิน (Artist 
Management) โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจเพลงมากว่า 30 ปี และด้วยความทุ่มเทในการท างาน และ
ผลงานท่ีมีคณุภาพ ท าให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้น าทางด้านธุรกิจเพลงไทยในประเทศไทยได้จนถึงทกุวนันี ้

รายละเอียดของบริษัทในกลุม่ธุรกิจเพลง (จดัเก็บลขิสทิธ์ิการใช้เพลงเพ่ือการค้า) ดงันี ้ 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) ด าเนินธุรกิจเพลงแบบครบวงจร 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชช่ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  ด าเนินงานบริหารและจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ
จากผู้ประกอบการคาราโอเกะ ภตัตาคาร ร้านค้า สื่อวิทย ุหรือสื่ออื่นๆ ที่น าผลงานเพลงไปใช้ในทาง
การค้า โดยบริษัทจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิผลงานเพลงของกลุม่บริษัทฯ และเจ้าของลิขสิทธ์ิเพลงอ่ืนๆ ท่ีเป็น
บคุคลภายนอกด้วย 

•  บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ำกดั  ด าเนินธุรกิจทางด้านโทรทศัน์และโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม รวมทัง้การประกอบ
ธุรกิจสร้างสรรค์และผลติผลงานเพลง 

• บริษัท เค อำรีน่ำ จ ำกดั ด าเนินธุรกิจให้บริการห้องคาราโอเกะภายใต้ช่ือ “เค อารีนา่” 

2. ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ 

กลุม่บริษัทฯ มีการน าคอนเทนต์เพลงมาแปลงเป็นรูปแบบดิจิทลัเพื่อกระจายไปสูเ่ครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
อินเทอร์เน็ต และ ผู้ประกอบการภายนอก โดยมีการให้บริการดาวน์โหลดประเภทต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า 
(Ringtone) เสียงรอสาย (Ringback Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิควีดีโอ (Full MV) ทัง้แบบราย
เพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายรายเดือน (Subscription Service) ผ่านช่องทาง *123 เว็บไซต์ 
www.gmember.com และ iTunes Store นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเพลงโดยไม่จ าเป็นต้องดาวน์
โหลด (Music Streaming) ผ่านแอพพลิเคชัน่ KK Box ทัง้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่
ลกูค้าสามารถรับฟังเพลงยอดนิยมได้ทัง้ในและตา่งประเทศ  
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3. ธุรกิจสื่อ 

กลุม่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจสือ่ภายใต้โมเดล “ธุรกิจสือ่แบบผสมผสาน” ซึง่ประกอบด้วย สือ่วิทยุ   สื่อโทรทศัน์ 
และสือ่สิง่พิมพ์ 

บริษัทในกลุม่ธุรกิจสือ่วิทย ุด าเนินการภายใต้บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้ 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 208 ล้านบาท และเรียกช าระแล้ว 200.26 
ล้านบาท เป็นผู้ เข้าร่วมประมลูเวลาและด าเนินการผลิตรายการวิทย ุคลื่น F.M. 89.0 Chill FM  คลื่น 
F.M. 94.0 EFM และคลืน่ F.M. 106.5 Green Wave  

• บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ ำกดั  เป็นผู้ด าเนินการเข้าร่วมประมูลเวลาและให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ  และมี
บริษัทที่บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ ากดั ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ให้บริการจดัน าเที่ยวทัง้ในและตา่งประเทศ 

โดยมีผลติภณัฑ์หลกัของธุรกิจสือ่วิทย ุคือ การผลติรายการวิทยเุพื่อออกอากาศผา่นสถานีวิทยกุระจายเสยีง 
โดยการเข้าร่วมประมลูเวลาจดัรายการวิทยใุนระบบเอฟเอ็มจากสถานีวิทยตุ่างๆ  เพื่อน ามาประกอบธุรกิจ
ในเชิงพาณิชย์  

ส าหรับธุรกิจสือ่โทรทศัน์ ด าเนินการภายใต้บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้ 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) ด าเนินการผลติรายการประเภทการ์ตนูแอนิเมชัน่ 

• บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ำกดั ด าเนินการผลติรายการประเภทละคร เกมส์โชว์ วาไรตี ้ รับจ้างผลิตละคร และ
รายการประกวดร้องเพลงรวมทัง้ด าเนินธุรกิจทางด้านเพลง 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ำกดั ด าเนินการบริหารการตลาดหาช่องทางการจดัจ าหนา่ยและด าเนินการผลิต
รายการเพลง เกมส์โชว์ วาไรตี ้ รวมถึงผลิตละครแนววยัรุ่น และมีบริษัทที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากัด 
ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท มีมิติ จ ากดั ด าเนินธุรกิจรับจ้างผลติรายการและโฆษณาในรายการโทรทศัน์ 

• บริษัท ดีทอล์ค จ ำกดั ด าเนินการผลติรายการประเภทวาไรตี ้สาระบนัเทิง 

• บริษัท ซีเนริโอ ด าเนินการผลติรายการประเภทละคร เกมส์โชว์ วาไรตี ้รับจ้างผลติละคร และผลิตละคร
เวที 

• บริษัท มีมิติ จ ำกดั ด าเนินการรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ประเภทเกมส์โชว์ วาไรตี ้และรับลงโฆษณา
ในรายการโทรทศัน์  

• บริษัท แฟมมิลี ่โนฮำว จ ำกดั (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 แต่ถือเป็นบริษัทร่วมเนื่องจาก บริษัทฯ มิได้มี
อ านาจควบคุมและจัดการในบริษัทดงักล่าว) ด าเนินธุรกิจด้านสื่อโทรทศัน์  โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 
ภายใต้ช่ือสถานี “Money Channel”  และสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้ช่ือนิตยสาร “Money & Wealth”  เพื่อให้
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทนุในตลาดหุ้นและตลาดเงิน 

โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ คือ การผลิตและรับจ้างผลิตรายการเพื่อออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์สถานีตา่งๆ  
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ส าหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลิตนิตยสารรายเดือนและรายปักษ์  ซึ่งเป็นนิตยสารแฟชั่น 
นิตยสารส าหรับผู้หญิง นิตยสารส าหรับผู้ชาย และนิตยสารบนัเทิง ปัจจุบนักลุม่บริษัทฯ มีนิตยสารทัง้สิน้ 6 
เลม่ เป็นนิตยสารไทย 2 เลม่ และเป็นนิตยสารท่ีซือ้ลขิสทิธ์ิมาจากตา่งประเทศ 4 เลม่ โดยด าเนินการภายใต้
บริษัทดงัตอ่ไปนี ้

• บริษัท อิมเมจ พบัลิชช่ิง จ ำกดั เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการผลิตและจดัจ าหน่ายนิตยสารแฟชัน่รายเดือน 
ภายใต้ช่ือ “Image” ซึง่ได้รับความนิยมในกลุม่วยัรุ่นและวยัท างาน 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พบัลิชช่ิง จ ำกัด  เป็นผู้ รับผิดชอบดูแลการผลิตและจัดจ าหน่ายนิตยสาร
แฟชัน่ผู้หญิงรายเดือน ภายใต้ช่ือ “Madame Figaro” โดยมีกลุม่เป้าหมาย คือผู้หญิงท างานวยั  25 - 
35  ปี ที่มีการศึกษา มีรสนิยมในเร่ืองแฟชัน่และความงาม และนิตยสารส าหรับผู้ชาย ซึ่งจัดจ าหน่าย
เป็นรายเดือน โดยได้ลขิสทิธ์ิจากประเทศองักฤษ ภายใต้ช่ือ  “Attitude” 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จ ำกดั  เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการผลติและจดัจ าหนา่ยนิตยสารแฟชัน่ผู้หญิงราย
เดือน ภายใต้ช่ือ “Her World” โดยมีกลุม่เป้าหมายคือ ผู้หญิงวยั 18-28 ปี ตัง้แต่นกัศึกษาจนถึงวยั
ท างานในทกุสาขาอาชีพ และผลติและจดัจ าหน่ายนิตยสารผู้ชายรายเดือน ภายใต้ช่ือ “Maxim” โดยมี
กลุม่เป้าหมายคือผู้ชายทนัสมยั วยั 18-40 ปี 

• บริษัท บลิส พบัลิชช่ิง จ ำกัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือเล่ม (Pocket Book) โดยมี
กลุม่เป้าหมายคือผู้หญิงวยั 18-35 ปี 

• บริษัท อิน พบัลิชช่ิง จ ำกัด ภายใต้การด าเนินงานในรูปแบบบริษัทกับผู้ ร่วมทุน มีการผลิตและจัด
จ าหนา่ยนิตยสารบนัเทิงรายปักษ์ ภายใต้ช่ือ “In Magazine” โดยมีกลุม่เป้าหมายคือผู้ หญิงวยั 18-29 
ปี 
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4. ธุรกิจภาพยนตร์ 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภาพยนตร์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท จีทีเอช  จ ากัด บริษัทผู้ผลิตและ
จ าหน่ายภาพยนตร์ไทย ซึ่งสามารถด าเนินธุรกิจจนติดอนัดบั 1 ของไทยฟิล์มสตดูิโอที่ครบวงจรที่สดุ อนั
ประกอบด้วยการผลติภาพยนตร์, ท าการตลาดและจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ โดยสามารถผลิตภาพยนตร์ที่ติด
อนัดบั Top Box Office อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2548 เป็นต้นมา นอกจากนี ้ยงัด าเนินธุรกิจดงักลา่วภายใต้
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จ ากดั ซึ่งมีทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท และเรียกช าระแล้ว 225 ล้านบาท โดย
ด าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ (Feature Films) และจดัจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทในเครือ 5 
บริษัท คือ บริษัท รักดีทวีสขุ จ ากดั บริษัท สวสัดีทวีสขุ จ ากดั บริษัท นาดาว บางกอก จ ากดั บริษัท กุดธิง 
แฮพเพ่น จ ากัด และบริษัท เสียงดีทวีสุข จ ากัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ต่างๆ กับ
พนัธมิตรผู้ผลติภาพยนตร์รายอื่นๆ รวมทัง้การจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ของบริษัทฯ ในตา่งประเทศด้วย 

5. ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม 

ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านการจดังานกิจกรรมแบบครบวงจร ตัง้แต่
การเสนอแนวความคิด จดัหาผู้ รับเหมาในงานด้านต่างๆ และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้สามารถผลิตและบริหารงานให้สอดคล้อง  ตรงตามความต้องการและจุดมุ่งหมายของลกูค้าโดยมี 
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ดแูลและด าเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง
กนั ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

1) กลุม่บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสือ่สารทางการตลาด ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถสื่อสารทางการตลาดได้อย่างครบวงจรตามที่ลกูค า้
ต้องการ ทัง้งานกิจกรรมทางการตลาด งานด้านโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

2) กลุ่มบริการด้านการผลิตและให้เช่า  ให้บริการในการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม
จดัเตรียมระบบแสง เสียง เทคนิคพิเศษ การจดัสร้างเวที นิทรรศการ บริการให้เช่าอปุกรณ์กล้องและ
เคร่ืองมือตดัต่อภาพและเสียง งานออกแบบและผลิตฉาก ส าหรับรายการโทรทศัน์ รวมถึงการจัด
เตรียมการแสดงและน าเข้าการแสดงพิเศษส าหรับงานกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  เพื่อสร้างความ
นา่สนใจให้กบักิจกรรมนัน้ๆ มากยิ่งขึน้ โดยร่วมมือกบับริษัทท่ีเป็นพนัธมิตรในตา่งประเทศทัว่โลก 

6. ธุรกิจแอนนิเมชั่น 

ธุรกิจแอนิเมชัน่ (Animation Business) เป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ประเภทการ์ตนูแอนิเมชั่นซึ่ง
ถ่ายทอดทางฟรีทีวี โดยมีต้นแบบของแอนิเมชัน่มาจากศิลปินยอดนิยมระดบัประเทศ  “ธงชยั แมคอินไตย์” 
หรือที่เป็นที่รู้จกักนัในช่ือ “พี่เบิร์ด” ภายใต้ช่ือเร่ือง “เบิร์ดแลนด์ แดนมหศัจรรย์” โดยมี บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ด้วยการผลิตการ์ตนูแอนิเมชัน่ 3 มิติร่วมกบั บริษัท 
เชลล์ฮทัเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั ซึง่ประสบความส าเร็จจากการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่เร่ืองเชลล์ดอน 

“เบิร์ดแลนด์” เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นให้ความบนัเทิงไปพร้อมกบัส าระความรู้แก่เด็กๆ  ทัว่โลกผ่านเสียงดนตรี 
ความสนกุสนาน และเร่ืองราวของการผจญภยั เพื่อจุดประกายให้เด็กๆ มีความใฝ่รู้ ช่างสงัเกตรวมไปถึง
ปลกูฝังในเร่ืองของมิตรภาพ ความสามคัคี และการเผชิญหน้ากบัปัญหา หวัใจหลกัที่การ์ตนูแอนิเมชนัเร่ือง
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นีต้้องการน าเสนอ คือ มิตรภาพระหว่างเพื่อน การท างานร่วมกนั ความช่างรู้ช่างสงัเกต และการช่วย
สร้างสรรค์โลกให้ดีขึน้ และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 

ธุรกิจใหม่  

ประกอบด้วย ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และธุรกิจทีวีดิจิทลั 

1. ธุรกิจโฮมช้อปป้ิง 

ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ (Home Shopping) เป็นธุรกิจจ าหนา่ยสนิค้าผา่นช่องทางการจดัจ าหนา่ย แบบตลอด 24 
ชัว่โมง ซึง่ลกูค้าสามารถเลอืกซือ้สนิค้าได้แม้อยูภ่ายในบ้านของตนเอง บริหารงานโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ 
โอ ช้อปปิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ซีเจ โอ 
ช้อปปิง้ จ ากดั จากประเทศเกาหลใีต้  

กลุม่บริษัทฯ มุ่งหวงัจะเป็นผู้น าช่องโฮม ช้อบปิง้อนัดบัหนึ่งของเมืองไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์การ
น าเสนอรายการช่องโฮม ช้อปปิง้รูปแบบที่สามารถตอบโต้ได้ (Interaction) ที่เหนือกว่า สดใหม่ ไม่เหมือน
ใคร ให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม  เรียกได้ว่าเป็นช่อง Shopfotainment 
(“Shopping” “Information” “Entertainment”) พร้อมด้วยคุณภาพผลิตภณัฑ์ที่คดัสรรมาอย่างดี เป็น
ผลติภณัฑ์ที่มีช่ือเสียง ได้รับความเช่ือถือจากผู้บริโภค ทัง้ยงัเน้นบริการการจดัสง่ที่สะดวกและรวดเร็วครบ
ทกุความต้องการ พร้อมเสนอทางเลอืกในการช าระเงินท่ีหลากหลายตรงกบัความต้องการของลกูค้า รวมถึง
เสนอสนิค้าและบริการท่ีได้รับความเช่ือถือเป็นแบรนด์ระดบัโลก และเข้าถึงกลุม่ผู้ชมแทบทกุกลุม่ 

2. ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม แบง่ออกได้เป็น 2 สว่นหลกัๆ คือ 

1) ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม “GMM Z” โดยด าเนินการภายใต้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากดั 
เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2555 เป็นการจดัจ าหนา่ยกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม โดย 
GMM Z มีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายเพื่อกลุม่เป้าหมายทกุระดบั เช่น กลอ่ง GMM Z HD ส าหรับกลุม่
ลกูค้าระดบับน ซึ่งต้องการช่องความคมชดัสงู (High Definition) หรือต้องการรับชมบริการบอกรับ
สมาชิก (เพย์ทีวี) กลอ่ง GMM Z Smart ส าหรับกลุม่ลกูค า้ระดบักลางและต้องการรับชมบริการบอกรับ
สมาชิก (เพย์ทีวี) และกลอ่ง GMM Z Mini ส าหรับรองรับลกูค า้ที่มีงบประมาณจ ากดั และต้องการ
เปลีย่นวิธีการรับชมโทรทศัน์จากเสาก้างปลามาเป็นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

2) ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ซึง่เป็นธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์เพื่อออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม โดยในการผลติแตล่ะช่องมีต้นทนุไมส่งูมากนกัเมื่อเทียบกบัอดีตที่ผา่นมา เนื่องจากรัศมีของ
สญัญาณดาวเทียมสามารถส่งสญัญาณออกอากาศได้ครอบคลมุหลายพืน้ที่ทัง้ในและต่างประเทศ 
โดยผู้ลงทนุไมต้่องเสยีเวลาติดตัง้เสาสง่สญัญาณ เพียงพฒันาเนือ้หาหรือรายการท่ีออกอากาศ และขอ
ใบอนญุาตสง่สญัญาณโทรทศัน์ ก็สามารถให้บริการได้  
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3. ธุรกิจทีวีดิจิทัล 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ได้จดัให้มี
การประมลูคลืน่ความถ่ีส าหรับการออกอากาศโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในเชิงพาณิชย์จ านวน 24 ช่อง ระหว่าง
วนัที่ 26 – 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ช่อง
รายการส าหรับเด็กและครอบครัวจ านวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจ านวน 7 ช่อง ช่องรายการทัว่ไปความ
คมชดัปกติจ านวน 7 ช่อง และช่องรายการทัว่ไปความคมชดัสงูจ านวน 7 ช่อง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและเป็นผู้
ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีส าหรับการออกอากาศโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในเชิงพาณิชย์จ านวน 2 ช่อง 
ประกอบด้วยช่องรายการประเภททัว่ไปความคมชดัปกติ (SD) และช่องรายการประเภททัว่ไปความคมชดั
สงู (HD) ปัจจุบนั บริษัทฯ เร่ิมท าการทดลองออกอากาศช่องทีวีดิจิทลัทัง้ 2 ช่องตัง้แต่ต้นเดือนเมษายน 
2557 โดยมีบริษัทในเครือและหนว่ยธุรกิจทีเ่ป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ดงันี ้

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จ ำกดั ด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ประเภทวาไรตีแ้บบความคมชดัสงู (HD) 

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกดั ด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ประเภทวาไรตีแ้บบความคมชดัทัว่ไป (SD) 

2.4 โครงสร้างรายได้  

กลุม่บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามลกัษณะการด าเนินงาน ตามงบการเงินรวมปี 2554 – 2556 และช่วงคร่ึง
ปีแรกของปี 2556 และของปี 2557 ดงันี ้

รายได้ 
แยกตามประเภทธุรกิจ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือนแรกปี 2556 6 เดือนแรกปี 2557 
 ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้หลกั           
เพลงและดจิิตอล 2,855.04 30.4 2,578.78 21.9 2,088.64 19.0 1,104.71 20.4 874.28 18.9 
โชว์บิช 731.95 7.8 996.64 8.5 995.39 9.0 397.89 7.4 334.04 7.2 
ภาพยนตร์ 305.26 3.3 316.96 2.7 519.65 4.7 379.82 7.0 173.77 3.8 
โทรทศัน์ 2,053.76 21.9 2,292.85 19.5 2,481.88 22.6 1,257.42 23.3 866.32 18.8 
โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 569.91 6.1 2,101.02 17.9 1,563.16 14.2 727.49 13.5 795.38 17.2 
วิทย ุ 764.17 8.1 775.27 6.6 769.36 7.0 346.74 6.4 255.43 5.5 
สร้างสรรค์และบริหารงาน
กิจกรรม 

 
1,308.46 

 
13.9 

 
1,782.21 

 
15.2 

 
1,173.85 

 
10.7 

 
570.44 

 
10.6 

 
361.77 

 
7.8 

สื่อสิง่พิมพ์ 199.31 2.1 178.12 1.5 144.08 1.3 77.50 1.4 54.57 1.2 
ธุรกิจอ่ืน 314.69 3.3 413.63 3.5 885.49 8.0 369.05 6.8 608.32 13.2 

รวมรายได้หลัก 9,102.55 96.9 11,435.48 97.3 10,621.50 96.5 5,231.06 96.8  4,323.88 93.7  
รายได้อ่ืน           
ดอกเบีย้รับ 29.76 0.3 35.76 0.3 49.10 0.4 16.50 0.3 33.01 0.7 
เงินปันผลรับ 54.41 0.6 49.00 0.4 34.34 0.3 34.34 0.6 11.56 0.3 
รายได้อ่ืนๆ 201.22 2.1 236.22 2.0 298.74 2.7 121.61 2.3 246.81 5.3 

รวมรายได้อ่ืน 285.39 3.0 320.98 2.7 382.18 3.4 172.45 3.2 291.38 6.3 
รวม 9,387.96 100.0 11,756.47 100.0 11,003.69 100.0 5,403.51 100.0 4,615.26 100.0 
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2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

เพลงดิจิทลัและโชว์บิช 

แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพลงนัน้ บริษัทฯ คาดว่าในส่วนของการขายสินค้าเพลง (Physical 
Products) จะยงัคงเติบโตอยู่ ส าหรับการแข่งขนัของธุรกิจเพลงในสว่นของดิจิทลัจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีที่พฒันาขึน้ โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน ซึง่ผู้ใช้งานจะนิยมการฟัง
เพลงโดยไม่จ าเป็นต้องดาวน์โหลด (Music Streaming) และไม่ต้องเก็บคอนเทนต์ไว้ในอปุกรณ์พกพาที่มีพืน้ที่
จดัเก็บข้อมลูคอ่นข้างจ ากดั กลยทุธ์ที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจดิจิทลั คือการเพิ่มรูปแบบบริการ วิธีการ ช่องทาง 
และการส่งเสริมการตลาดในเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึน้ บริษัทฯ จะร่วมมือกับผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มนีร้ะดับ
นานาชาติ เพื่อให้บริการกบัผู้ ใช้บริการทั่วโลก และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบักลุม่ธุรกิจเพลงอีกทางหนึ่ง ส าหรับ
สนิค้าเพลง กลุม่บริษัทฯ จะหนัไปเน้นกลุม่ลกูค้าที่ต้องการคณุภาพเสียงชัน้ดี และเป็นผู้ที่ช่ืนชอบในศิลปินอย่าง
แท้จริง โดยจะเน้นการออกแบบของสินค้าเพลงให้อยู่ในรูปแบบการสะสมมากขึน้  นอกจากนีย้งัได้ เพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าเพลงผ่านทางร้านค้าออนไลน์ (www.shopping8000.com) เพื่อให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้
สนิค้าได้สะดวกยิ่งขึน้ และจะเน้นการจดัการแสดงสดของศิลปินตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กบักลุม่ธุรกิจเพลงอีกด้วย 

ในส่วนธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพลงของบริษัทฯ ไปยัง
ตา่งประเทศได้มากขึน้ อาทิ 

1. การสง่ออกสนิค้าเพลงในรูปแบบซีดี วีซีดี และดีวีดีไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ 

2. ดิจิทลัคอนเทนต์ กลุม่บริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายสินค้าเพลงในรูปแบบดิจิทลั  ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านทาง 
iTunes Store และผู้ให้บริการด้านการติดตอ่สือ่สาร (Telecom Operator) ของประเทศตา่งๆ 

3. การจดัเก็บคา่ลขิสิทธ์ิ   คือ การขายลิขสิทธ์ิท านองเพลงเพ่ือน าไปใสเ่นือ้เพลงภาษาอ่ืน เพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้
ยงัได้ร่วมมือกบับริษัทตา่งประเทศแหง่หนึง่ในการบริหารลขิสทิธ์ิเพลงให้กบัคา่ยเพลงอิสระในเอเชีย 

4. โชว์บิซ  บริษัทฯ จะเน้นการโชว์ในตา่งประเทศ ในรูปแบบออกทวัร์ให้มากขึน้ และในขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็
จะร่วมมือกบัพนัธมิตรในตา่งประเทศในการน าเข้าการแสดงและคอนเสร์ิตจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้ด้วย 

ส าหรับแนวโน้มการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนต์นัน้ ช่องทางการขายในรูปแบบดิจิทลัคอนเทนต์เป็น
ธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงไปตามเทคโนโลยีที่พฒันาขึน้ บริษัทฯ จึงพฒันาการให้บริการให้ทนัสมยัขึน้ เพื่อตอบ
โจทย์พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในทกุรูปแบบ ทกุยคุ ทกุสมยั บริษัทฯ ได้พฒันาการให้บริการดิจิทลัคอน
เทนต์โดยช่องทาง *123 ซึง่เป็นบริการผา่นระบบดิจิทลัเป็นรายแรกของประเทศ และเมื่อเทคโนโลยีได้พฒันามาก
ขึน้ บริษัทฯได้เปิดบริการใหม ่โดยร่วมกบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายหนึ่งให้บริการเพลงโดยไม่จ าเป็นต้อง
ดาวน์โหลด (Music Streaming) ผ่านแอพพลิเคชัน่ KK Box ที่ลกูค้าสามารถรับฟังเพลงยอดนิยมได้ทัง้ในและ
ต่างประเทศกว่า 10 ล้านเพลง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายสินค้าเพลงในรูปแบบดิจิทลัผ่านช่องทาง 
iTunes Store และผู้ให้บริการด้านการติดตอ่สือ่สาร (Telecom Operator) ในประเทศตา่งๆ อีกด้วย 
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ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ วิทย ุและสือ่สิง่พิมพ์  

บริษัทฯ คาดวา่ธุรกิจสือ่โทรทศัน์จะสามารถเติบโตได้อยา่งนา่จบัตามอง เนื่องจากการเข้ามาของธุรกิจทีวีดิจิทลั 
ท าให้มีช่วงเวลาโฆษณาส าหรับโทรทัศน์มากขึน้ ส่งผลให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการใช้สื่อโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท SMEs หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จากแนวโน้มการโฆษณาที่
เพิ่มขึน้นี ้จะน าไปสูภ่าวะการแขง่ขนัเพื่อช่วงชิงสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้สือ่ที่สามารถปรับตวัทาง
ธุรกิจแสดงให้เห็นความคุ้มคา่และความสามารถในการเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ดีก็จะมีโอกาสเติบโตเหนือคู่แข่ง
ได้ในที่สดุ อย่างไรก็ตาม จากความต้องการรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจการผลิต
รายการโทรทศัน์มีแนวโน้มของการเติบโตและการแขง่ขนัท่ีสงูในอนาคต ดงันัน้ผู้ผลติรายการท่ีมีคณุภาพ มีความ
หลากหลาย และมีบคุลากรท่ีมีความสร้างสรรค์ จะมีข้อได้เปรียบกวา่คูแ่ขง่ในการขยายธุรกิจตอ่ไป 

ส าหรับแนวโน้มการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมสือ่วิทยจุะยงัคงมีแนวโน้มที่รุนแรงไมต่า่งจากปีที่ผ่านมา    แต่เปลี่ยน
ประเด็นหลกัจากเดิมที่เป็นเร่ืองของการแย่งชิงสมัปทานคลื่นในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงของการต่ออายสุมัปทาน   
มาเป็นเร่ืองของการแขง่ขนัแยง่ชิงสว่นแบง่ตลาด เจ้าของสนิค้าตา่งๆ มีความระมดัระวงัในการใช้งบโฆษณามาก
ขึน้  และเลอืกใช้สือ่โฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายมากที่สดุ  ท าให้ผู้ประกอบการใช้กลยทุธ์ทาง
การตลาดทุกรูปแบบในการสร้างแบรนด์ของแต่ละสถานีให้แข็งแกร่ง   และต้องพยายามรักษาฐานผู้ ฟังเดิม 
พร้อมขยายฐานผู้ ฟังให้เพิ่มขึน้ และเน้นจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดที่น่าสนใจ  เพื่อเข้าถึงกลุม่ผู้ ฟังเป้าหมาย   
และตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที่สดุ   ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของสินค้าหนัมาซือ้ช่วงเวลาโฆษณาใน
คลื่นวิทยมุากขึน้ นอกจากนีผู้้ประกอบการวิทยจุะต้องพฒันาและควบคมุการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
และต้องมีความคลอ่งตวัในการปรับใช้กลยทุธ์ต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้   จึงจะสามารถ
ครองสว่นแบง่ตลาดได้อยา่งมัน่คง 

ส าหรับแนวโน้มการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมสิง่พิมพ์/นิตยสารจะมีแนวโน้มที่ดีขึน้ แม้วา่การแข่งขนัจะยงัคงรุนแรง 
และมีการเลอืกใช้จ่ายโฆษณาในสื่อใหม่ๆ มากขึน้ แต่นิตยสารยงัคงเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเฉพาะได้อย่างดี 
และด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลีย่นไปตามกระแสดิจิทลั ตลาดนิตยสารจึงขยายตวัไปยงัตลาดดิจิทลัมากขึน้
ด้วย สิ่งส าคญัคือ บริษัทฯ ต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มั่นคง และหาโอกาสเพิ่มลูกค้าใหม่จากช่องทางการ
จ าหนา่ยที่หลากหลายขึน้ เพื่อให้เข้ากบัไลฟ์สไตล์ของกลุม่คนอา่นท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลา รวมถึงการน าเสนอ
แพคเกจรวมสื่อที่หลากหลายให้กบัลกูค้า เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม สื่อกลางแจ้ง และจอแอลอีดี 
เพื่อเพิ่มรายได้จากดิจิทลัมีเดียให้มากขึน้ และรับผลิตงานพิมพ์พิเศษให้กบัธุรกิจที่ต้องการจะเผยแพร่ข่าวสาร
หรือข้อมลูที่นา่สนใจให้กบัลกูค้าของตน 

ธุรกิจภาพยนตร์ 
ส าหรับแนวโน้มการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ บริษัทฯ คาดวา่ มลูคา่ตลาดรวมของภาพยนตร์ในประเทศ
จะยงัคงเติบโตได้ เนื่องจากจะมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากตา่งประเทศ ซึง่มีความนา่สนใจเข้ามาฉายยงัประเทศ
ไทยหลายเร่ือง 
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ธุรกิจสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม 
ส าหรับแนวโน้มของตลาดยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง เพราะปัจจบุนัการจดักิจกรรมทางการตลาดมิได้จ ากดัเพียง
แคใ่นภาคธุรกิจเอกชนเทา่นัน้ แต่ยงัได้ขยายตวัไปในภาครัฐอีกด้วย โดยในหลายหน่วยงานราชการ ได้มีการใช้
การจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน รวมทัง้สนับสนุนงาน 
นโยบายตา่งๆ ของภาครัฐ และสบืเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั ธุรกิจภาคเอกชนมีความต้องการใช้สือ่
หรือกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการใช้งบประมาณทางการตลาด นอกจากนัน้แนวโน้มการใช้กิจกรรมทางการตลาดยงัเพิ่มขึน้ ทัง้ใน
ด้านของความถ่ีและขนาดของกิจกรรมอีกด้วย ในด้านการแข่งขนันัน้บริษัทที่มีขนาดองค์กรขนาดใหญ่และมี
ช่ือเสยีงจะมีโอกาสในการรับงานมากกวา่บริษัทขนาดกลางและเลก็ ซึง่ในตลาดมีบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่เพียงแค่ 3 
บริษัท ท าให้การแข่งขนัในธุรกิจนีไ้ม่รุนแรงมาก นอกจากนี ้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดเสรีตลาด
อาเซียนในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า บริษัทจะขยายธุรกิจออกไปยงัตลาดตา่งประเทศอีกด้วย  
 
ธุรกิจแอนิเมชัน่ 
ส าหรับแนวโน้มของตลาดในอนาคต บริษัทฯ เช่ือว่าธุรกิจแอนิเมชั่นยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย
เนือ้หาของรายการที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ชม ทัง้เด็กและผู้ปกครอง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มี
การพฒันาเนือ้หาให้เข้ากับยุคสมยัที่เปลี่ยนแปลงไป และเข้ากบัเหตุการณ์ปัจจุบนั รวมถึงการแทรกข้อคิดที่ดี 
และการปลกูฝังจิตส านกึที่ดีให้กบัเด็กๆ และเยาวชน ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากทัง้ในและตา่งประเทศ 
 
ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ 
ในปี 2557 ธุรกิจทีวีดิจิทลัจะเป็นท่ีจบัตามองอยา่งมาก ท าให้เกิดกระแสความสนใจต่อการบริโภคสื่อของคนใน
ประเทศไปในทางที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง เนื่องจากการออกอากาศของรายการจะสามา รถ
ครอบคลมุกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้มากขึน้ และคาดว่าการแข่งขนัจะดุเดือดมากขึน้เช่นกัน โดยที่ตลาดรวมมี
แนวโน้มที่จะโตขึน้ซึง่คาดวา่มลูคา่ตลาดจะอยูท่ี่ประมาณ 5 พนัล้านบาท 
 
ธุรกิจทีวีดิจิทลั 
เป็นธุรกิจใหมท่ี่เร่ิมขึน้อยา่งเป็นทางการเมื่อต้นปี 2557 ซึง่ถือเป็นกลไกส าคญัที่จะปลกุให้ธุรกิจทีวีที่ก าลงัเร่ิมเข้า
สูส่ภาวะอิ่มตวั ได้เกิดการลงทุนเพื่อให้เกิดการเติบโตขึน้ครัง้ใหม่ และเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัของการแข่งขนัใน
ธุรกิจทีวีเสรีในประเทศไทย ที่ถกูผกูขาดมาอย่างยาวนานโดยช่องทีวีอะนาล็อกเพียงไม่ก่ีช่อง  โดยเมื่อธุรกิจทีวี
ดิจิทลัเกิดขึน้ผู้ชมสามารถเลอืกรับชมช่องโทรทศัน์ทีวีดิจิทลัได้มากถึง 24 ช่อง ด้วยเม็ดเงินค่าโฆษณาของธุรกิจ
ทีวีถึงกวา่ 68,000 ล้านบาท ดงันัน้ธุรกิจทีวีดิทลัจะเกิดการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง ภาพรวมธุรกิจทีวีได้เปลี่ยนไป 
เป็นโอกาสของผู้ผลติคอนเทนต์ (Content provider) ซึง่ถือเป็นการได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
ความเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่ที่สดุรายหนึ่งของประเทศ ที่สร้างผลงานอนัเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน 
โดยคาดว่าจะสามารถผลิตคอนเทนต์คุณภาพ สร้างให้ช่องทีวีดิจิทลัไปอยู่ในใจของผู้ชมได้ติดอนัดับ 1 ใน 5 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึง่จะสร้างรายได้ และก าไรให้กบับริษัทฯได้อยา่งมีนยัส าคญั 
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2.6 ปัจจัยความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเส่ียง 

ลักษณะ 
ความเส่ียง 

ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 

1.  ความเ ส่ียงจาก
ก า ร ถู ก ล ะ เ มิ ด
ลิขสิทธ์ิ 

การถกูลกัลอบน า
ผลงานเพลงไปเผยแพร่
ตอ่สาธารณชน หรือท า
ซ า้แล้วน าออก 
จ าหน่ายในราคาถกู 

กลุ่มบริษัทฯ เสียโอกาส
จากการด าเนินธุรกิจ
เป็นจ านวนเงินท่ีสงู 

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพิ่ม เติมอย่างต่อ เ น่ืองใ ห้
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปเพ่ือ
เพิ่มความสะดวกให้กบัผู้บริโภค  

ในส่วนของธุรกิจภาพยนตร์ กลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรง
ภาพยนตร์ในการออกมาตรการต่างๆ 
เพ่ือลดการลักลอบบันทึกภาพยนตร์
อย่างผิดกฎหมาย ซึง่กลุ่มบริษัทฯ คาด
วา่จากความร่วมมืออย่างจริงจงัระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ืองจะท า
ให้สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ถูกละเมิด
ลิขสิทธ์ิน้อยลง 

2. ความเ ส่ียงจาก
การไม่สามารถ
ด า เ นินธุ รกิจ ไ ด้
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง 
จากกรณีเกิดเหตุ
สดุวสิยั 

การหยุดชะงกัใน
กระบวนการทางธุรกิจ
ท่ีส าคญัในด้านต่างๆ 
ของกลุ่มบริษัทฯ หาก
เกิดเหตกุารณ์สดุวสิยั
ตา่งๆ เช่น ภยัทาง
ธรรมชาต ิภยัจาก
มนษุย์ ภยัจาก
เทคโนโลยี เป็นต้น 

กลุ่มบริษัทฯ เสียโอกาส
จากการด าเนินธุรกิจ
เป็นจ านวนเงินท่ีสงู 

  

คณะก ร ร มการบ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ แ ต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการ BCP เพ่ือผลกัดนัให้มี
การพัฒนา แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ หรือแผน BCP (Business 
Continuity Plan) ขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือป้องกนัผลกระทบและช่วยลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการบริหาร
จัดการกระบวนการ ท่ีส าคัญต่างๆ 
ตลอดจนก่อ ใ ห้ เกิดความมั่น ใจว่ า
ระบบงานและสถานท่ีท างานมีความ
พร้อมในการรับมือภยัพิบตัิ หรือมีระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉิน และสามารถกลับ
เข้าสู่การด าเนินงานปกตไิด้อย่างรวดเร็ว 

3.  ความเ ส่ียงจาก
ก า ร ป รั บ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ท างานภายในไม่
ทันต่อการขยาย
ธุรกิจท่ีรวดเร็ว 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
ประกอบด้วย 9 ธุรกิจ
ย่อย โดยในแตล่ะธุรกิจ
มีความแตกตา่งกนัใน
เร่ืองของลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ ซึง่
จะต้องพึง่พิงบคุลากรท่ี

กลุ่ มบ ริษัทฯ  อาจไม่
ส า ม า ร ถ ป รั บ
กระบวนการท างาน
ภายในได้ทันต่ออัตรา
ก า ร ข ย า ย ธุ ร กิ จ ท่ี
รวดเร็ว 

กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียง
เพ่ือให้การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่ม 
บริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
โดยทบทวนและปรับกระบวนการ
ท างาน และโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้มี
กระบวนการท างานท่ีสนับสนุนการ
ผลักดันนโยบายจากส่วนกลางสู่หน่วย
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ประเภท 
ความเส่ียง 

ลักษณะ 
ความเส่ียง 

ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 

มีความช านาญเฉพาะ
ด้านแตกตา่งกนัไป การ
ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ขยาย
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
อาจส่งผลกระทบตอ่
การปรับตวัของ
กระบวนการท างาน
ภายในของแตล่ะกลุ่ม
ธุรกิจได้ 

ธุรกิจ ตลอดจนพฒันาระบบประเมินผล
การท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้
องค์กร 

 

4.   ความเ ส่ียงจาก
ก า ร พึ่ ง พิ ง
คว ามส ามา ร ถ
พิ เ ศ ษ เ ฉ พ า ะ
บคุคล 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
เติบโตขึน้มาได้เพราะ
บุ ค ล า ก ร ท่ี มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
ความสามารถพิ เศษ
เฉพาะบุคคล (People-
based) ดงันัน้ การย้าย
ค่ายหรือย้ายสังกัดของ
ศิ ล ปิ น ห รื อ ที ม ง า น
สนับสนุนส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทฯ ต้องสูญเสีย
ทรัพยากรด้านบุคคลท่ี
มีคณุคา่ไป 

บริษัทฯ  อาจต้อง ใ ช้
เ วลามากขึ น้ ในการ
ส ร้ า ง ศิ ล ปิ น ร วม ถึ ง
ทีมงานสนับสนุนใหม่
ขึน้มาทดแทน 

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเส่ียง
ในด้านนีอ้ย่างตอ่เน่ืองโดยได้ให้
ความส าคญักบัการพฒันาและส่งเสริม
บคุลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทาง
ธุรกิจตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้มากท่ีสดุมาโดยตลอด 
นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการ
พฒันาระบบประเมินผลการท างานให้
เป็นมาตรฐาน รวมถงึการให้
ความส าคญัตอ่ผลตอบแทนและ
สวสัดกิารส าหรับบคุลากรเพ่ือให้
เทียบเคียงกบับริษัทอ่ืนๆ ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทนุ
ในธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจโฮม  
ช้อปปิง้ ธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 
และธุรกิจทีวีดจิิตอลท่ีสามารถ
ด าเนินการด้วยการอิงระบบหรือ
เทคโนโลยี เพ่ือมาเสริม/รองรับธุรกจิเดมิ
ท่ีต้องพึง่พิงบคุลากรที่ต้องมี
ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
เฉพาะบคุคลด้วย 
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือกรรมการ 

ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ทา่น ดงันี ้

 ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ 
3. ดร.นริศ ชยัสตูร กรรมการอิสระ 
4. นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระ 
5. นางสาวสวุภา เจริญยิง่ กรรมการอิสระ 
6. นายกดุัน่ สขุมุานนท์ กรรมการอิสระ 
7. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ 
8. นายกริช ทอมมสั กรรมการ 
9. นางสาวสวุิมล จงึโชตกิะพิศิฐ กรรมการ 

10. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการ 
11. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ 

รายช่ือผู้บริหาร   
ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 
2. นางสาวบษุบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
3. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอม็เอ็ม มีเดยี 
4. นายกริช ทอมมสั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็ม มิวสิค และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็ม แซท 
5. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็ม ดิจิทลัทีวี 
6. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
7. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน  และรักษาการประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง 
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ผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2557 (วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ) ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

1. นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม/1 356,951,363 56.10 

2. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 113,635,322 17.86 
3. นายณฐัพล จฬุางกรู 45,925,200 7.22 
4. บริษัท เกิดฟ้า จ ากดั 30,854,314 4.85 
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 23,052,520 3.62 
6. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,840 1.09 
7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 3,500,000 0.55 
8. นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 2,412,584 0.38 
9. GIC PRIVATE LIMITED-C 2,138,400 0.34 
10. CHASE C.S.CENTRAL NOMINEES LIMITED 37 1,899,800 0.30 

 รวม 587,300,343 92.31 

หมายเหตุ 1 ผู้ ถือหุ้ นในกลุ่มนายไพบูลย์ ด ารงชัยธรรม ประกอบด้วย นายไพบูลย์ ด ารงชัยธรรม ถือหุ้น 356,951,363 หุ้ น  

 (คิดเป็นร้อยละ 56.10) และบริษัท เกิดฟ้า จ ากดั ถือหุ้น 30,854,314 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.85) 

4. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2556 อีกจ านวน 106,052,989 บาท จากเดิมทนุ
จดทะเบียนจ านวน 530,264,947 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน  636,317,936 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
636,317,936 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

5. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลงัหกัส ารองต่างๆ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม  

 2554 2555 2556 

เงินปันผล (บาทตอ่หุ้น) 0.54 -ไมม่ี- -ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์                 
สินทรัพย์หมุนเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,016.22 11.9 844.86 7.4 1,653.07 13.1 1,755.25 10.8 
เงินลงทนุชัว่คราว 327.70 3.8 556.06 4.8 2,065.74 16.4 1,129.23 6.9 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 2,107.39 24.7 2,782.46 24.3 2,421.67 19.2 1,934.92 11.9 
คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 283.70 3.3 319.74 2.8 269.12 2.1 292.63 1.8 
สินค้าคงเหลือ 995.15 11.7 1,039.38 9.1 619.68 4.9 694.73 4.3 
เงินทดรองจ่าย 115.70 1.4 187.85 1.6 166.80 1.3 149.42 0.9 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 594.16 7.0 575.40 5.0 1,581.58 12.5 1,351.11 8.3 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,440.02 63.7 6,305.75 55.0 8,777.66 69.6 7,307.29 44.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 253.66 3.0 301.48 2.6 301.39 2.4 306.31 1.9 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,093.98 12.8 1,502.12 13.1 342.48 2.7 227.25 1.4 
เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1.38 0.0 6.20 0.1 4.97 0.0 4.56 0.0 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,075.01 12.6 1,631.24 14.2 1,785.01 14.2 1,747.77 10.7 
คา่ความนิยม 79.86 0.9 79.86 0.7 79.86 0.6 74.82 0.5 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 384.96 4.5 1,134.56 9.9 530.18 4.2 446.61 2.7 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี --  -- --  -- --  -- 5,543.32 34.0 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี --  -- 155.56 1.4 242.15 1.9 280.36 1.7 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 205.00 2.4 348.71 3.0 539.82 4.3 363.17 2.2 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,093.85 36.3 5,159.72 45.0 3,825.86 30.4 8,994.16 55.2 
รวมสินทรัพย์ 8,533.87 100.0 11,465.47 100.0 12,603.51 100.0 16,301.45 100.0 
หนีส้ิน                 
หนีส้ินหมุนเวียน                 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากธนาคาร 1,254.71 14.7 3,109.19 27.1 4,329.44 34.4 883.32 5.4 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,992.13 23.3 2,546.58 22.2 2,521.76 20.0 2,111.12 13.0 
รายได้รับล่วงหน้า 599.44 7.0 513.20 4.5 549.44 4.4 557.86 3.4 
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 123.21 1.4 301.35 2.6 28.85 0.2 24.00 0.1 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 22.76 0.3 22.78 0.2 18.72 0.1 16.12 0.1 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีค้างจ่ายท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี --  -- --  -- --  -- 939.00 5.8 
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 งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 58.82 0.7 35.81 0.3 31.28 0.2 37.63 0.2 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 293.98 3.4 436.50 3.8 437.20 3.5 281.98 1.7 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 4,345.04 50.9 6,965.41 60.8 7,916.68 62.8 4,851.02 29.8 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน                 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ี
ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 243.32 2.9 152.89 1.3 281.15 2.2 5,534.47 34.0 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - 
สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 38.91 0.5 45.30 0.4 40.56 0.3 32.57 0.2 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีค้างจ่าย- สทุธิจากส่วน
ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี --  -- --  -- --  -- 3,354.00 20.6 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 232.05 2.7 260.84 2.3 335.04 2.7 352.31 2.2 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี --  -- 80.73 0.7 14.51 0.1 0.03 0.0 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 31.89 0.4 31.24 0.3 38.80 0.3 20.24 0.1 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 546.18 6.4 571.00 5.0 710.05 5.6 9,293.62 57.0 
รวมหนีส้ิน 4,891.22 57.3 7,536.41 65.7 8,626.73 68.4 14,144.64 86.8 
ส่วนของผู้ถือหุ้น                 
ทนุเรือนหุ้น                 
   ทนุจดทะเบียน 530.56 6.2 530.56 4.6 636.32 5.0 636.32 3.9 
   ทนุออกและช าระเตม็มลูค่าแล้ว 530.26 6.2 530.26 4.6 636.32 5.0 636.32 3.9 
ส่วนเกินทนุ                 
ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั 1,626.12 19.1 1,626.12 14.2 2,580.60 20.5 2,580.60 15.8 
ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญัท่ีโอน
ชดเชยขาดทนุสะสมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 271.20 3.2 271.20 2.4 271.20 2.2 271.20 1.7 
ส่วนเกินทนุจากส่วนล า้มลูค่าหุ้น
ของบริษัทย่อย 860.96 10.1 860.96 7.5 860.97 6.8 860.97 5.3 

ก าไรสะสม                 
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 53.06 0.6 53.06 0.5 63.63 0.5 63.63 0.4 
ส ารองตามกฎหมายท่ีโอนชดเชย
ขาดทนุสะสม 50.00 0.6 50.00 0.4 50.00 0.4 50.00 0.3 

   ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) 521.46 6.1 308.37 2.7 (1,012.03) (8.0) (2,716.68) (16.7) 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (982.69) (11.5) (654.35) (5.7) (405.05) (3.2) (468.72) (2.9) 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,930.38 34.3 3,045.62 26.6 3,045.63 24.2 1,277.31 7.8 
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทย่อย 712.28 8.3 883.43 7.7 931.15 7.4 879.50 5.4 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,642.65 42.7 3,929.05 34.3 3,976.78 31.6 2,156.81 13.2 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,533.87 100.0 11,465.47 100.0 12,603.51 100.0 16,301.45 100.0 
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งบก ำไรขำดทนุรวม 

 งบก ำไรขำดทนุรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือนแรกปี 2556 6 เดือนแรกปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้                     

รายได้จากการขายสินค้า 1,488.61 15.9 2,276.54 19.4 2,275.71 20.7 1,024.40 19.0 1,254.87 27.2 

รายได้จากการให้บริการ 6,494.42 69.2 8,177.17 69.6 7,524.20 68.4 3,766.19 69.7 2,700.02 58.5 

รายได้จากค่าลิขสิทธ์ิ 1,119.54 11.9 981.77 8.4 821.61 7.5 440.47 8.2 369.00 8.0 

ดอกเบีย้รับ 29.76 0.3 35.76 0.3 49.10 0.4 16.50 0.3 33.01 0.7 

เงินปันผลรับ 54.41 0.6 49.00 0.4 34.34 0.3 34.34 0.6 11.56 0.3 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ
ระยะยาวอ่ืน --  -- --  -- --  -- 24.43 0.5 147.05 3.2 

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 35.08 0.4 19.44 0.2 -- -- -- -- -- -- 

รายได้อ่ืน 166.14 1.8 216.78 1.8 298.74 2.7 97.18 1.8 99.77 2.2 

รวมรายได้ 9,387.96 100.0 11,756.47 100.0 11,003.69 100.0 5,403.51 100.0 4,615.26 100.0 

ค่าใช้จ่าย                     

ต้นทนุขายและบริการ 5,396.65 57.5 8,062.46 68.6 7,786.85 70.8 3,599.36 66.6 4,119.17 89.3 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริการ 505.55 5.4 874.77 7.4 1,007.46 9.2 478.51 8.9 436.12 9.4 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2,508.03 26.7 2,863.03 24.4 3,216.02 29.2 1,615.41 29.9 1,616.84 35.0 

รวมค่าใช้จ่าย 8,410.23 89.6 11,800.26 100.4 12,010.32 109.1 5,693.28 105.4 6,172.14 133.7 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัท
ร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 977.73 10.4 (43.80) (0.4) (1,006.63) (9.1) (289.77) (5.4) (1,556.88) (33.7) 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 57.21 0.6 87.49 0.7 15.98 0.1 19.20 0.4 5.61 0.1 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 
ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,034.94 11.0 43.69 0.4 (990.66) (9.0) (270.57) (5.0) (1,551.26) (33.6) 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (54.88) (0.6) (108.40) (0.9) (139.29) (1.3) (66.66) (1.2) (140.23) (3.0) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 980.06 10.4 (64.70) (0.6) (1,129.94) (10.3) (337.23) (6.2) (1,691.49) (36.6) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (295.99) (3.2) (184.27) (1.6) (91.21) (0.8) (65.44) (1.2) (33.74) (0.7) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 684.07 7.3 (248.97) (2.1) (1,221.15) (11.1) (402.67) (7.5) (1,725.23) (37.4) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)                     

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 625.54 6.7 (322.06) (2.7) (1,282.71) (11.7) (441.12) (8.2) (1,704.65) (36.9) 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 58.52 0.6 73.09 0.6 61.56 0.6 38.44 0.7 (20.58) (0.4) 

  684.07 7.3 (248.97) (2.1) (1,221.15) (11.1) (402.67) (7.5) (1,725.23) (37.4) 
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 งบก ำไรขำดทนุรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือนแรกปี 2556 6 เดือนแรกปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)                     
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ         1.18  บาท  

         
(0.61) บาท  

         
(2.27) บาท  

      
(0.83) บาท  

         
(2.68) บาท  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 684.07 7.3 (248.97) (2.1) (1,221.15) (11.1) (402.67) (7.5) (1,725.23) (37.4) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
          ผลขาดทนุจากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงิน
ได้ --  -- --  -- (32.96) (0.3) (33.21) (0.6) --  -- 
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงคา่งบการเงินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ (1.60) (0.0) 0.36 0.0 (1.34) (0.0) (0.30) (0.0) 0.21 0.0 
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดั
มลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เผ่ือขาย - สทุธิจากภาษีเงินได้ (183.84) (2.0) 376.82 3.2 88.80 0.8 222.49 4.1 11.35 0.2 
โอนกลบัผลก าไรจากการวดั
มลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เผ่ือขาย - สทุธิจากภาษีเงินได้ --  -- --  -- --  -- 192.89 3.6 (75.23) (1.6) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  (185.44) (2.0) 377.17 3.2 54.51 0.5 381.87 7.1 (63.67) (1.4) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  498.63 5.3 128.20 1.1 (1,166.64) (10.6) (20.80) (0.4) (1,788.90) (38.8) 
การแบ่งปันก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม                     
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 440.90 4.7 55.11 0.5 (1,222.36) (11.1) (53.36) (1.0) (1,768.32) (38.3) 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัท
ย่อย 57.73 0.6 73.09 0.6 55.72 0.5 32.56 0.6 (20.58) (0.4) 

  498.63 5.3 128.20 1.1 (1,166.64) (10.6) (20.80) (0.4) (1,788.90) (38.8) 
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งบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสด  
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
6 เดือนแรก
ปี 2556 

6 เดือนแรก
ปี 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน           
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 980.06 (64.70) (1,129.94) (337.23) (1,691.49) 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ 
(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

          

   คา่เส่ือมราคา 269.80 297.83 350.24 157.12 194.64 
   คา่ตดัจ าหน่าย 155.27 512.73 376.69 200.78 773.92 
   คา่ตดัจ าหน่ายใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี -- -- -- -- 68.68 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 15.03 (4.89) (35.69) 9.43 4.33 
การปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะ
ได้รับ (โอนกลบั) 

 
23.80 

 
23.36 

 
203.58 

 
19.54 

 
(75.39) 

   ส ารองสินค้ารับคืน (โอนกลบั) (0.54) 2.55 108.09 (3.19) (78.45) 
   โอนกลบัค่าเผ่ือเงินทดรอง (5.08) -- -- -- -- 
   โอนกลบัค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (14.00) (5.50) -- -- -- 
   ก าไรจากการคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วม (0.43) -- -- -- (0.02) 
   ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11.36 (10.36) (114.40) (24.43) (147.05) 
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (35.08) (18.53) 4.65 8.82 15.06 
   เงินปันผลรับ (54.41) (49.00) (34.34) (34.34) (11.56) 
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (57.21) (87.49) (15.98) (19.20) (5.61) 
   คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 27.98 31.01 39.55 19.78 21.60 
   ดอกเบีย้รับ (29.76) (35.76) (49.10) (16.50) (33.01) 
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 54.88 108.40 139.29 66.66 140.23 
   ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -- -- -- -- (11.26) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 

 
1,341.66 

 
699.65 

 
(157.35) 

 
47.23 

 
(835.37) 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง           
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 241.39 (670.18) 396.49 (11.42) 460.65 
   คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (224.53) (72.15) 50.62 69.09 (24.66) 
   สินค้าคงเหลือ (503.38) (36.05) 84.20 57.95 (28.74) 
   เงินทดรองจ่าย (6.00) (177.86) 21.05 (52.64) 16.08 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (314.30) 78.12 (302.26) 36.88 (41.71) 
   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (153.69) (1,282.48) (408.52) (183.95) (345.86) 
หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)           
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 192.33 528.74 (9.63) 21.32 (330.12) 
   รายได้รับล่วงหน้า 209.46 (86.24) 36.24 45.75 15.46 
   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (14.91) 139.97 (107.39) (123.08) (74.96) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (6.81) (2.22) (6.55) (1.39) -- 
   หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (11.94) (0.65) 7.56 7.30 (1.49) 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7  

26 
 

งบกระแสเงินสด  
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
6 เดือนแรก
ปี 2556 

6 เดือนแรก
ปี 2557 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 749.29 (881.33) (395.54) (86.97) (1,190.72) 
   จ่ายดอกเบีย้ (46.37) (97.30) (151.77) (65.82) (217.00) 
   จ่ายภาษีเงินได้ (368.07) (317.30) (291.78) (164.15) (139.72) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 334.85 (1,295.93) (839.09) (316.95) (1,547.44) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน           
ซือ้อปุกรณ์ (374.92) (827.68) (518.30) (254.98) (238.75) 
เจ้าหนีค้่าซือ้ทรัพย์สินลดลง (1.00) -- (2.71) (17.32) (9.03) 
เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย (1.03) -- -- -- (6.30) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -- -- -- -- 17.51 
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วม 8.69 13.15 -- -- 0.02 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3.14 18.45 1,456.41 708.64 188.74 
เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพิ่มในบริษัทร่วม (9.15) --  (22.49) (19.68) (10.66) 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (40.06) (2.21) (0.74) (0.74) (4.82) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 51.85 39.88 22.01 12.75 11.07 
เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) (1.38) (4.82) 1.23 (0.37) 0.40 
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 35.22 27.05 41.50 41.50 11.35 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 54.41 49.00 34.34 34.34 11.56 
เงินสดรับจากสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุจากการลงทนุในบริษัทย่อย 97.81 172.79 55.95 6.50 28.37 
ดอกเบีย้รับ 29.76 35.76 39.71 16.50 42.40 
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (123.40) (228.35) (1,509.69) 342.77 936.51 
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี -- -- -- -- (1,130.00) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (270.06) (706.98) (402.77) 869.91 (151.64) 
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งบกระแสเงินสด  
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
6 เดือนแรก
ปี 2556 

6 เดือนแรก
ปี 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ           
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) 468.27 1,854.48 1,220.25 (397.61) (3,431.87) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 195.78 235.12 142.79 135.00 5,310.27 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (130.59) (147.42) (287.02) -- (9.87) 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง -- -- -- (284.48) -- 
จ่ายช าระหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (22.36) (26.70) (21.19) (13.46) (12.94) 
จ่ายเงินปันผล (503.75) -- -- -- -- 
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (54.00) (84.29) (63.94) (36.48) (54.54) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ -- -- 1,060.53 -- -- 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (46.65) 1,831.20 2,051.41 (597.03) 1,801.05 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (0.80) 0.36 (1.34) (0.30) 0.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 17.34 (171.37) 808.21 (44.36) 102.18 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 998.89 1,016.22 844.86 844.86 1,653.07 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 1,016.22 844.86 1,653.07 800.49 1,755.25 
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ           
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด           
   ซือ้ทรัพย์สินถาวรซึง่ยงัไม่ได้ช าระเงิน -- 14.62 -- -- -- 
   สินทรัพย์เพิ่มขึน้จากสญัญาเช่าการเงิน 27.95 33.11 12.38 6.51 3.17 

 

  

 


