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ท่ี GRAMMY 015/2563 

 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเร่ือง (ก) การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน) สําหรับขายหุ้นในบริษัท จเีอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั และการเข้าทําสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนการตลาด

สถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 และสญัญาอนญุาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (ข) การได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) สําหรับ

การเข้าซือ้หุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด และ บริษัท 

เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากัด และ (ค) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) แก่ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) เร่ือง 

การขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด และการเข้าทําสญัญาแต่งตัง้ตวัแทน

การตลาดสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 และสญัญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธ์ิรายการทาง

สถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั 

 2. สารสนเทศรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เร่ือง การ

เข้าซือ้หุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค 

จํากดั และ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากดั ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากดั 

 3. สารสนเทศการคํา้ประกนัวงเงินกู้ให้แก่ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

  

ตามท่ีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 

เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชมุได้มีมตใินเร่ืองสําคญัดงันี ้

 

1. การ เ ข้ าทํ า รายการจํ าห น่ ายไป ซ่ึ งสิ นท รั พ ย์ ของบ ริ ษั ทฯ  กรณี บ ริ ษั ทฯ  จะขายหุ้ น ใน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด (“GMMCH”) ให้ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE”)  

ท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ทัง้หมดจํานวน 9,999,998 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ี

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของ GMMCH ในราคาหุ้นละ 120 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท (“ธุรกรรม

การขายหุ้น GMMCH”) ทัง้นี ้ในการเจรจาธุรกรรมการขายหุ้ น GMMCH บริษัทฯ ตกลงดําเนินการปรับ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH (“การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH”) ก่อนการโอนหุ้นให้ ONE ซึ่งถ้า

การซือ้ขายหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัทฯ กับ ONE และบริษัท สิริดํารงธรรม จํากัด ไม่สําเร็จ การปรับโครงสร้าง

กลุ่มบริษัท GMMCH ดงักล่าวจะเป็นอนัยกเลิกไป  ทัง้นี ้รายละเอียดการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH มี

ดงัต่อไปนี ้ 
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1.1 บริษัทฯ จะดําเนินการให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จาํกดั (บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) 

(“GMMHD”)  ซือ้หุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM25”) จาก GMMCH (การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) และผู้ ถือหุ้นเดิมของ GMM25 จํานวน 20,920,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ GMM25 ในราคา 1 บาท (“ธุรกรรม

การซือ้หุ้น GMM25”) 

 

1.2 บริษัทฯ จะดําเนินการให้ GMMHD ซือ้หุ้นใน บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (“CAN”) 

จาก GMMCH และผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน 1,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ CAN ในราคา 1 บาท  (“ธุรกรรมซือ้หุ้น CAN”) 

 

1.3 บริษัทฯ จะดําเนินการให้ GMMHD ซือ้หุ้ นใน บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (“ATV”) จาก บริษัท  

เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั (“ATM”) และผู้ ถือหุ้นเดิมของ ATV จํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 25 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท  (“ธุรกรรมซือ้หุ้น 

ATV”) 

 

โครงสร้างก่อนเข้าทํารายการ 

 

  
 

หมายเหต ุ: * กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นเกินร้อยละ 99.00 ได้แก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั (“GMM TV”) (2) บริษัท จีเอ็ม

เอ็ม สตดูิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (“GMM Studios”) และ (3) บริษัท เช้นจ์2561 จํากดั (“Change 2561”) 

  

GRAMMY 

GMMCH 

บจ.สิริดาํรงธรรม 

ONE 

GMM 25 CAN GMM MEDIA 

ATM 

ATV 

50.00% 50.00% 

100.00% 99.60% 99.80% 

100.00% 

20.00% 

31.27% 

นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ บจ.ประนันท์ภรณ์ 

50.00% 18.73% 

กลุ่มบริษัทท่ี  
GMMCH ถือหุ้น

เกิน 99.00%* 

100.00% 
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โครงสร้างหลงัเข้าทํารายการ 

 

  
 

หมายเหต ุ: * กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นเกินร้อยละ 99.00 ได้แก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั (“GMM TV”) (2) บริษัท จีเอ็ม

เอ็ม สตดูิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (“GMM Studios”) และ (3) บริษัท เช้นจ์2561 จํากดั (“Change 2561”) 

 

ทัง้นี ้ 

(1) ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด

ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี 

ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน”) โดยคํานวณรวมขนาดรายการ

จําหน่ายไปเท่ากบัร้อยละ 31.52 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเมื่อนบัรวม 6 เดือนท่ีผ่านมา จะ

มีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.52 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน อ้างอิง

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 

2563 โดยนบัว่าเป็นรายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการเท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 

50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และจดัส่งหนงัสือ

แจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้รายละเอียดสารสนเทศ

รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เร่ือง การขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด 

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ทัง้นี ้ONE ซึ่งเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH นัน้ไม่เข้าข่าย

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

GRAMMY 

GMMCH 

ONE 

100.00% 

GMM 25 CAN ATV 

100.00% 99.60% 20.00% 

31.27% 

นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ 
บจ. ประนันท์ภรณ์  

50.00% 18.73% 

GMMHD 

กลุ่มบริษัทท่ี  
GMMCH ถือหุ้น

เกิน 99,00%
/1 

GMM MEDIA 

ATM 

100.00% 99.80% 

100.00% 

100.00% 
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(2) ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25, ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV เข้าข่ายเป็น

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 

2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมี

นยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน”) โดยคํานวณรวมขนาดรายการได้มาเท่ากบัร้อยละ 0.07 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

และเมื่อนบัรวม 6 เดือนท่ีผ่านมา จะมีขนาดรายการได้มารวมสงูสดุเท่ากับร้อยละ 0.07 ตามเกณฑ์มลูค่า

รวมของส่ิงตอบแทน อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดสารสนเทศรายการได้ซึง่ทรัพย์สินของ บริษัทฯ เร่ือง การเข้า

ซือ้หุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด และ บริษัท 

เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากดั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

 

2. การเข้าทาํรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสิทธิในการทาํการตลาดการดาํเนินการช่อง 25 ให้แก่ GMMCH โดยจะ

เกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ จําหน่ายหุ้นทัง้หมดของ GMMCH ให้แก่ ONE โดย GMM25 ในฐานะบริษัทย่อย

ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

กรณีการเข้าทําสัญญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและ

ลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สําหรับการดําเนินรายการทาง

สถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 โดย GMM25 จะทําการจดัสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30 ของรายได้ท่ีเป็น

ผลมาจากการดําเนินงานตามสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 โดยรายได้ในส่วนท่ี GMM25 จะ

จดัสรรไว้ จะไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นบัตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 และสิน้สดุเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทศัน์

ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกําหนด (รวมถึงช่วงท่ีมีการต่ออาย)ุ ซึ่งปัจจุบนัใบอนุญาตดงักล่าวจะสิน้สดุ

ในปี 2572 ดงันัน้ โดยรวมแล้วตลอดระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะได้รับรายได้จากการจดัสรรข้างต้นรวมทัง้สิน้ไม่

เกิน 630,000,000 บาท 

 

การเข้าทํารายการข้างต้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

(“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน”) โดยคํานวณรวมขนาดจําหน่ายไปเท่ากับร้อยละ 

16.55 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเมื่อนบัรวมขนาดรายการของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH จะ

มีขนาดรายการจําหน่ายไปรวมสงูสดุเท่ากับร้อยละ 48.07 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน อ้างอิงตามงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดย

นับว่าเป็นรายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้  

บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้น

ภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดสารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึ่ง
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ทรัพย์สิน เร่ืองการเข้าทําสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศัน์ชอ่ง GMM25 และสญัญาอนญุาตให้ใช้

ชื่อและลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาด้วย 1 ทัง้นี ้ONE เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH นัน้ไม่เข้าข่ายบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ โดยคํา้ประกันเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วน

ร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้จํานวน 2,200,000,000 บาทให้กับ ONE (“ธุรกรรมการ

คํา้ประกันเงนิกู้ของ ONE”) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุของ ONE (ในฐานะผู้ซือ้ซึง่เป็นการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 31.27 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด) สําหรับนําไปชําระราคาซือ้ขายหุ้น GMMCH ของธุรกรรมการขาย

หุ้ น GMMCH โดยการคํ า้ประกันดังกล่าวของบริษัทฯ  คิดเป็นวงเงินคํ า้ประกันจํานวนสูงสุดไม่ เกิน 

1,100,000,000 บาท  

 

การเข้าทํารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  

บริษัทฯ จึงไม่ต้องคํานวณขนาดรายการเก่ียวโยงแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเป็นจํานวนท่ีมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่ง

มิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจปกติตามปกตขิองบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิใด ๆ ของบริษัท

จดทะเบียน พ.ศ. 2560 (“ข้อบังคับการเปิดเผยสารสนเทศ”) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดสารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) แก่บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ทัง้นี ้ONE ซึ่งเป็นคู่สญัญาใน

ธุรกรรมการคํา้ประกนัเงินกู้ของ ONE นัน้ไม่เข้าข่ายเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) เร่ือง (ก) การขายหุ้นในบริษทั  

จีเอม็เอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั (ข) การเข้าทาํสัญญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และ (ค)

สัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลขิสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ของบริษทั จีเอม็เอ็ม แชนแนล จาํกดั   

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2563 มีมต ิ

 

1. อ นุ มัติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ  ข า ย หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท  จี เ อ็ ม เ อ็ ม  แ ช น แ น ล  โ ฮ ล ดิ ง้  จํ า กั ด  ( “GMMCH” )  ใ ห้   

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“ONE”) (“ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH”) 

2. อนุมัติให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากัด (“GMMHD”) เข้าซือ้หุ้ นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด 

(“GMM25”) จาก GMMCH (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25”) 

3. อนมุตัใิห้ GMMHD เข้าซือ้หุ้นในบริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากดั (“CAN”) จาก GMMCH 

(“ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN”)  

4. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้ นในบริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (“ATV”) จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย 

จํากดั (“ATM”) (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV”) และ 

5. อนุมตัิการเข้าทําสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 และสญัญาอนุญาตให้ใช้ชื่อ

และลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สําหรับการจําหน่าย

สิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ของ GMM25 (“ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด”) และ 

6. อนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ONE โดยคํา้ประกันเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินใน

สัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้ จํานวน 2,200,000,000 บาท (“ธุรกรรมการคํา้

ประกันเงนิกู้ของ ONE”)   

 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH และธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน”) 

 

รายละเอียดท่ีสําคญัของรายการ มีดงัต่อไปนี ้

 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

 

1.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการจําหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีถืออยู่ใน GMMCH ให้แก่ ONE ภายหลงัจากเงื่อนไข

บังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) รวมถึงการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH เสร็จสิน้
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ครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

จะแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวนัท่ีคู่สญัญาตกลงกนั (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”) 

 

1.2 ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด 

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึง่สิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ของ GMM25 ให้แก่ 

ONE  ภายหลังจากท่ีธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH เสร็จสิน้ ซึ่งคาดว่าธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH จะ

แล้วเสร็จ ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 

2.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

ผู้ซือ้ : บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (ONE)  

ผู้ขาย : บริษัทฯ และ บริษัท สิริดํารงธรรม จํากดั 

ความสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 31.27 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ ONE โดยบริษัทฯ 

ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ กบั ONE และไม่จดัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 

 

2.2 ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด 

ผู้แต่งตัง้ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (GMM25) (หลงัจากวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ 

GMM25 จะเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100) 

ตวัแทนการตลาด : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั (GMMCH) 

ความสมัพนัธ์ : หลงัจากวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่เป็นผู้ ถือหุ้นใน GMMCH และ 

GMMCH ไม่จดัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 

 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการจําหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีถืออยู่ใน GMMCH จํานวน 9,999,998 หุ้น ซึง่เป็นหุ้น

ท่ีซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 10,000,000 หุ้ น (โดยบริษัทฯ จะดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้ นเดิม ขายหุ้ นท่ีตนถืออยู่ใน 

GMMCH จํานวน 2 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ GMMCH ให้แก่ ONE คิด

เป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,200 ล้านบาท ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) 

ภายใต้สญัญาสําหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH เสร็จสิน้ครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาท่ี

เก่ียวข้อง โดยสาระสําคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นสําหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH มีดงันี ้

 

 

 



 

3 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ขายหุ้นสําหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

ราคาขายหุ้น 

(ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ 

ถืออยู่) 

1,200,000,000 บาท (ผู้ ซือ้ไม่มีหน้าท่ีซือ้หุ้ นใดหุ้นหน่ึง ถ้าไม่ได้หุ้ นทัง้หมด

ของ GMMCH ในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์) 

ข้อตกลงกระทําการ

ก่อนวั นที่ ธุ รกรรม

เสร็จสมบูรณ์ 

บริษัทฯ ต้องดําเนินการให้ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH ดําเนินการ

ตามกฎหมาย และไม่ดําเนินการอ่ืนใด ท่ีมิใช่การดําเนินการทางการค้าปกติ 

เว้นแต่เร่ืองการจ่ายเงินปันผล 

เงื่อนไขบังคับก่อน เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีสําคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ONE ได้รับเงินกู้ สําหรับการเข้าทําธุรกรรม 

2. บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH ได้รับ

ความยินยอม หรือการผ่อนผนัท่ีจําเป็นสําหรับการเข้าทําธุรกรรมจาก

คู่สัญญา ภายใต้สัญญาท่ีสําคัญ และ สัญญาทางการเงินต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

3. บริษัทฯ ดําเนินการให้สถาบันการเงินปลดจํานําหุ้นใน GMMCH ท่ี 

บริษัทฯ ถืออยู่ 

4. บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH ชําระ

หนีสิ้นท่ีมีต่อบุคคลภายนอกทัง้หมดโดยครบถ้วนและถูกต้อง ยกเว้น

การดําเนินการใด ๆ ท่ีเป็นธุรกรรมท่ีดําเนินการตามทางการค้าปกติ 

5. บริษัทฯ ดําเนินการโอนลกูจ้างบางส่วนให้ ONE 

หน้าที่ของบริษัทฯ ใน

วันที่ ธุ รกรรมเส ร็จ

สมบูรณ์ 

หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีสําคญัในวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์สามารถสรุปโดยย่อได้

ดงันี ้

1. บริษัทฯ ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือโอนหุ้นใน GMMCH ให้ ONE เช่น 

ส่งมอบตราสารโอนหุ้น ใบหุ้น และสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น จัดเตรียมการ

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของ GMMCH และบริษัทใน

กลุ่ม GMMCH เพ่ือเปล่ียนแปลงกรรมการ เป็นต้น 

2. บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMM25 เข้าทําธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนทางการ

ตลาดกบั GMMCH 

3. บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMM25 ลงนามในสัญญาแต่งตัง้ตัวแทน

การตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อ

และลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 

กบั GMMCH 

คํารับรองของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้คํารับรองท่ีพึงมีในสัญญาซือ้ขายหุ้ นโดยทั่วไปแก่ ONE ซึ่ง

รวมถึง  

1. คํารับรองเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซือ้ขาย 
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2. คํารับรองเก่ียวกับความถูกต้องของเอกสารและบัญชีของ GMMCH 

และบริษัทในกลุ่ม GMMCH 

3. คํารับรองเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. คํารับรองเก่ียวกบัภาษี 

5. คํารับรองเก่ียวกับสญัญาและหนีสิ้น คดีความ แรงงาน และทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

ข้อจาํกัดความรับผิด ข้อจํากดัความรับผิดของบริษัทฯ ต่อ ONE ท่ีสําคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ระยะเวลา 

• 10 ปี สําหรับคํารับรองเก่ียวกบัตวัผู้ขายเองและกรรมสิทธ์ิของหุ้น 

• 18 เดือน สําหรับคํารับรองทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวกบัภาษีอากร 

• 5 ปี สําหรับคํารับรองท่ีเก่ียวกบัภาษีอากร 

2. ความรู้ของผู้ซือ้ 

• บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดสําหรับเร่ืองท่ีปรากฎในรายการตรวจสอบ

สถานะกิจการ  (Due Diligence) ของ ONE เ ว้นแต่คํา รับรอง

เก่ียวกบัเร่ืองของภาษี 

3. มลูค่าความเสียหาย 

• บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด ในกรณีท่ีมูลค่าความเสียหายรวมแล้วมี

มลูค่าไม่ถึง 3,000,000 บาท เว้นแต่คํารับรองเร่ืองของภาษี 

• ความรับผิดสงูสดุของบริษัทฯ จะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา

ซือ้ขายหุ้นส่วนของบริษัทฯ เว้นแต่หน้าท่ีของผู้ขายหลงัการซือ้ขาย

เสร็จสมบรูณ์ 

ข้อตกลงกระทําการ

ห ลั ง วั น ที่ ธุ ร ก รร ม

เสร็จสมบูรณ์ 

ข้อตกลงกระทําการหลงัวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ มีดงันี ้

1. GMM25 ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีกับ กสทช. 

ภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 

2. GMM25 แจ้งการเปล่ียนแปลงผู้ กระทําการแทนและการเปล่ียน

โครงสร้างการถือหุ้นกบั กสทช. 

3. บริษัทฯ ให้ความยินยอมเมื่อ ONE ต้องการใช้ศิลปิน 

4. ได้รับความยินยอมการโอนย้ายลกูจ้างจาก GMM25 

 

ทัง้นี  ้ในการเจรจาธุรกรรมการขายหุ้ น GMMCH บริษัทฯ ตกลงดําเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท 

GMMCH ก่อนการโอนหุ้นให้ ONE ดงันี ้ 

 

(1) บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้นใน GMM25 จาก GMMCH (ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25) 

(2) บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้นใน CAN จาก GMMCH (ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN)  

(3) บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้นใน ATV จาก ATM (ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV)  
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โดยรายละเอียดของธุรกรรมการซือ้หุ้ น GMM25 ธุรกรรมการซือ้หุ้ น CAN และ ธุรกรรมการซือ้หุ้ น ATV 

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 และ ในวันท่ีธุรกรรมขายหุ้น GMMCH เสร็จสมบูรณ์ ONE จะเป็นผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมดของ GMMCH บริษัทฯ จึงอนุมตัิให้ GMM25 เข้าทําสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศัน์

ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ธุรกรรม

แต่งตัง้ตวัแทนการตลาด) กบั GMMCH เพ่ือให้สิทธิแก่เพียงผู้ เดียวแก่ GMMCH ในการ (ก) จดัหาลกูค้าเพ่ือ

เช่าเวลาดําเนินรายการโทรทศัน์ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 (ข) จดัหาลกูค้าเพ่ือรับจ้างผลิต และ/หรือ 

ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ GMM25 เพ่ือนําออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการแพร่เสียงแพร่ภาพ

ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ค) จัดจําหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ช่อง 

GMM25  และ (ง) ใช้ชื่อ ลิขสิทธ์ิ และโลโก้ในส่วนของรายการสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ท่ี GMM25 เป็น

เจ้าของ เพ่ือนําไปผลิตรายการใหม่ (เรียกรวมกันว่า “สิทธิในการทาํการตลาดการดําเนินการช่อง 25”) 

โดยสาระสําคญัของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 และสญัญาอนญุาตให้ใช้

ชื่อและลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 มีดงันี ้

สรุปสาระสําคัญของสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 

สิทธิและหน้าที่ ของ 

GMMCH  

GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีสิทธิแต่ เพียงผู้ เดียวในการ 

ดําเนินการดงัต่อไปนี ้

1. จัดหาลูกค้าเพ่ือเช่าเวลาดําเนินรายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง GMM25  

2. จัดหาลูกค้าเพ่ือรับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ 

GMMCH เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 

3. จดัจําหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 

โดย GMMCH ในฐานะตวัแทนทางการตลาดมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ของ กสทช. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. เสนอแนะ GMM25 ในการบริหารจดัการสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 

ซึ่งรวมถึงการดําเนินการด้านลิขสิทธ์ิ การพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบผงัรายการ 

3. เสนอแนะ GMM25 ในการตัดเนือ้หารายการท่ีไม่เหมาะสมในการ

ออกอากาศ 

โดยท่ี GMMCH จะต้องชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่ GMM25 

ในกรณีท่ี GMMCH ไม่ปฏิบตัิตามสญัญา 

หน้าที่ของ GMM 25 GMM25 ตกลงดงัต่อไปนี ้

1. ไม่จดัหาลกูค้าด้วยตนเองหรือผ่านบคุคลอ่ืน 

2. ไม่ผลิตรายการด้วยตนเอง หรือร่วมผลิตรายการกบับคุคลอ่ืน 

 



 

6 

การแบ่งรายได้ คู่สญัญาตกลงให้ GMM25 จดัสรรรายได้บางส่วนท่ีได้รับจากการดําเนินธุรกิจ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 25 ไว้ จํานวนร้อยละ 30 ของรายได้ท่ีเป็นผลมาจากการ

ดําเนินงานตามสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 และแบ่ง

รายได้ให้กับ GMMCH เป็นจํานวนร้อยละ 70 ของรายได้ดังกล่าว โดยท่ี 

GMM25 จะจดัสรรรายได้ไว้ไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี 

ระยะเวลาของสัญญา สญัญาจะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 และสิน้ผลเมื่อใบอนญุาต

ของสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกําหนด (ซึง่รวมถึงช่วง

ระยะเวลาท่ีมีการต่ออายุของใบอนุญาตออกไป) เว้นแต่จะมีการเปล่ียนการ

ควบคุม Change of Control ใน GMMCH หรือ บริษัทฯถือหุ้ นใน ONE ตํ่า

กว่าร้อยละสิบ 

ข้อตกลงที่สําคัญอื่น ๆ  ข้อตกลงท่ีสําคญัอ่ืน ๆ มีดงันี ้

1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ช่อง 

GMM25 ยงัเป็นของ GMM25 เช่น หน้าท่ีในการจดัให้มนีายสถานี และ

หน้าท่ีในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมเข้า

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (USO) เป็นต้น 

2. รายได้ท่ี GMM25 ได้รับเน่ืองจากสัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินหรือ

รายการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ก่อนการเข้าทําสัญญานีใ้ห้เป็นของ GMM25 

ตามเดิมและไม่นบัรวมเป็นส่วนแบ่งของการจดัสรรรายได้ตามสญัญา 

 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 

สิทธิและหน้าที่ ของ 

GMMCH  

GMMCH จะได้รับ 

1. สิทธิในการใช้ชื่อรายการโทรทัศน์ท่ีคู่สัญญาตกลงกัน (“รายการ

โทรทัศน์ที่ให้สิทธิ”) 

2. สิทธิในการ ทําซํา้ ดดัแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม เผยแพร่ต่อสาธารณชนและ

โฆษณาซึ่งงานลิขสิทธ์ิ ของ GMM25 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรายการ

โทรทศัน์ท่ีให้สิทธิ 

3. ผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีให้สิทธิตอนใหม่ และเผยแพร่แก่สาธารณชน ไม่

ว่าโดยวิธีใด ๆ 

4. รายการโทรทศัน์ท่ีให้สิทธิตอนใหม่ท่ีผลิตโดย GMMCH จะเป็นลิขสิทธ์ิ

ของ GMMCH 
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หน้าที่ของ GMM 25 GMM25 ตกลง 

1. ให้ความร่วมมือกับ GMMCH ในการดําเนินการยื่นจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการท่ีคู่สัญญาตกลงกัน 

(“เคร่ืองหมายการค้าที่ให้สิทธ”ิ) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

2. แก้ไขสญัญาให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายทางการค้าท่ีให้สิทธิ เพ่ือให้สิทธิ 

GMMCH ใช้เคร่ืองหมายการค้าตลอดอายุการคุ้มครองเคร่ืองหมาย

การค้าท่ีให้สิทธิ 

ระยะเวลาของสัญญา สญัญาจะมีผลใช้บงัคบัทนัทีตัง้แตล่งนาม เว้นแต่การอนญุาตให้ใช้ชื่อรายการ

โทรทศัน์ท่ีให้สิทธิจะมีผลตัง้วนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยสญัญาจะมีผลเท่ากบั

อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ และ/หรือ เคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมาย เว้น

แต่จะมีการเปล่ียนการควบคมุ Change of Control ใน GMMCH หรือ บริษัท

ฯถือหุ้นใน ONE ตํ่ากว่าร้อยละสิบ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ทําธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนทางการตลาด เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นว่า ONE มีประสบการณ์ในด้าน

การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับดิจิตอลทีวี และมีความพร้อมในด้านบุคลากรการตลาด รวมถึงมีช่องทาง

ในการจดัหาลกูค้าและการจําหน่ายเวลาโฆษณาของธุรกิจสถานีโทรทศัน์ บริษัทฯ เห็นถึงโอกาสดงักล่าว จึง

เข้าทําธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดเพ่ือแต่งตัง้ GMMCH ให้เป็นตวัแทนการตลาดสําหรับการสนบัสนนุ

การดําเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ของ GMM25 ซึ่งรวมถึงการจัดหาลูกค้า และการจัดจําหน่ายเวลา

โฆษณาของสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 โดย GMM25 จะทําการจดัสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากบัร้อยละ 30 

ของรายได้ท่ีได้รับจากธุรกิจสถานีโทรทศัน์ช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กบั GMMCH เป็นจํานวนร้อยละ 70 

ของรายได้ท่ีเป็นผลมาจากการดําเนินงานตามสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ทัง้นี ้รายได้

ในส่วนท่ี GMM25 จะจัดสรรไว้จะมีมูลค่าไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นับตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 และ

สิน้สดุเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกําหนด (รวมถึงช่วงท่ีมีการต่อ

อาย)ุ ซึ่งปัจจุบนัใบอนุญาตดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2572 ดงันัน้ โดยรวมแล้วในระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะ

จดัสรรรายได้จากเงื่อนไขข้างต้นรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 630,000,000 บาท  

 

3.2 ประเภท และขนาดของรายการ 

 

การเข้าทํารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการซึง่ใช้ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ดงันี ้
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(1) ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 
เกณฑ์  วิธีการคํานวณ  

มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

= (สดัสว่นที่จําหนา่ยไป x มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ GMMCH/1) x 100 

มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษทัฯ/2 

= (50.00% x 412.62 ล้านบาท) x 100 

868.78 ล้านบาท 

= ร้อยละ 23.75 

กําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน 

= (สดัสว่นที่จําหนา่ยไป x กําไรสทุธิของ GMMCH/1) x 100 

กําไรสทุธิของบริษัทฯ/2 

= (50.00% x (1,852.39 ล้านบาท)) x 100 

237.38 ล้านบาท 

= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจาก GMMCH มีผลขาดทนุสทุธิ 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มลูค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจําหน่ายไปซึง่หุ้นสามญัของ GMMCH x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ/2 

= 1,200.00 ล้านบาท x 100 

3,806.86 ล้านบาท 

= ร้อยละ 31.52 

มูลค่าหุ้นท่ีออกเพ่ือชําระค่า

สินทรัพย์ 

= ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก ONE ไม่ได้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือชําระค่าสินทรัพย์ 

หมายเหตุ :   /1อ้างอิงงบการเงินที่มีวตัถุประสงค์เฉพาะของ GMMCH ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สอบทานโดย บจก.สํานักงาน อีวาย ซึ่งจัดทําบน

สมมติฐานที่ GMMCH ได้ทํารายการขายหุ้น  GMM25 และ CAN และ ATM ได้ทํารายการขายหุ้น ATV ให้แก่ GMMHD เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว  
/2 อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 

(2) ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด 
เกณฑ์  วิธีการคํานวณ  

มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากบริษัทฯ จําหน่ายไปเพียงสิทธิในการทาํการตลาด

การดําเนินการช่อง 25 

กําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน 

= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากบริษัทฯ จําหน่ายไปเพียงสิทธิในการทาํการตลาด

การดําเนินการช่อง 25 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มลูค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจําหน่ายไปซึง่ทําการตลาดการดําเนินการช่อง 

25 x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ /1 

= 630.00 ล้านบาท x 100 

3,806.86 ล้านบาท 

= ร้อยละ 16.55 

มูลค่าหุ้นท่ีออกเพ่ือชําระค่า

สินทรัพย์ 

= ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก ONE ไม่ได้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือชําระค่าสินทรัพย์ 

หมายเหต ุ:   /1อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
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ทัง้นี ้ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH และธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน โดยคํานวณรวมขนาดรายการของทัง้สอง

ธุรกรรมภายใต้เกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนได้เท่ากบัร้อยละ 48.07 และบริษัทฯ ไม่มีรายการจําหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินรายการอ่ืนในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ทําให้เมื่อคํานวณรวมกับขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 48.07 ดงันี ้รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 

ท่ีมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มา และรายการจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะมีสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมตามท่ีประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินกําหนด 

 

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จาํหน่ายไป 

 

4.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

 

(1) ข้อมูลทั่วไปของ GMMCH 

GMMCH ประกอบธุรกิจ ผลิตคอนเทนท์ ธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง GMM25 และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ประกอบด้วย

บริษัทในกลุ่มจํานวน 8 บริษัท ได้แก่  

 

ลําดับ บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้นของ GMMCH  

(ร้อยละ) 

1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“GMM Media”)  99.80 

2 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั 100 

3 บริษัท เช้นจ์2561 จํากดั 100 

4 บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 100 

5 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั 100 

6 บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากดั 99.60 

7 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั (ATM) 99.80/3 

8 บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการชําระบญัชี) 

19.96/4 

หมายเหต:ุ /3 GMMCH ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ใน GMM Media และ GMM Media ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน ATM 
/4 GMMCH ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ใน GMM Media โดย GMM Media ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน ATM และ ATM ถือหุ้นร้อยละ 20 ใน ATV 
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(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GMMCH เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นก่อน

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นก่อนการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้นหลัง

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นหลังการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

1 บริษัทฯ 9,999,998 50.00 - - 

2 นางสาวบุษบา 

ดาวเรือง 

2 0.00 - - 

3 บริษัท สิริดํารงธรรม 

จํากดั 

10,000,000 50 - - 

4 ONE และบคุคลท่ี 

ONE กําหนด 

- - 20,000,000 100 

 

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GMMCH เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

 

ลําดับ รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทาํรายการ รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทาํรายการ 

1 นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

2 นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม 

3 นางสาวอิงฟ้า ดํารงชยัธรรม นางสมศรี พฤทธิพนัธุ์ 

4 นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา นายประดษิฐ์ ทีฆกลุ 

5 นายกิตติศกัดิ์ ช่วงอรุณ นายอรรณพ เสนะสทุธิพนัธ์ุ 

6 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นางสาวฐานนัดร์ บรรจงด ี

7 นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์  

8 นายนาฬิกอติภคั แสงสนิท  

9 เรืออากาศโทกมลนยั ชยัเฉนียน  

10 นายปริญญา เพิ่มพานิช  

 

(4) ข้อมูลทางการเงนิของ GMMCH 

 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ GMMCH สําหรับปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียด

ดงันี ้

งบกําไรขาดทนุ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกัด 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 
2560 2561 2562 

รายได้    

รายได้จากการบริหารงาน - 131.57  124.48  

เงินปันผลรับ - 189.91  79.97  

รายได้อ่ืน 0.20  6.74  16.30  
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกัด 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 
2560 2561 2562 

รายได้รวม 0.20  328.22  220.75  

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.61  100.17  142.69  

รวมค่าใช้จ่าย 0.61  100.17  142.69  

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้ 
(0.42) 228.05  78.06  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (2.49) (31.98) (33.31) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2.90) 196.08  44.75  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - (1.86) - 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (2.90) 194.22  44.75  

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  
2560 2561 2562 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมนุเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,205.53 31.14 14.74 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - 53.38 46.99 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย - 295.00 507.00 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.27 1.12 7.05 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,205.81 380.64 575.78 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 2,299.23 3,539.23 3,539.33 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอปุกรณ์ - 5.14 9.13 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.02 0.73 2.69 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,299.25 3,545.10 3,551.14 

รวมสินทรัพย์ 3,505.05 3,925.74 4,126.92 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้น    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2.80 - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2.94 54.76 45.12 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 1,504.50 1,672.00 1,834.00 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน - 2.16 3.07 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,510.24 1,728.93 1,882.19 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 7.77 10.95 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน - 7.77 10.95 

รวมหนีสิ้น 1,510.24 1,736.70 1,893.13 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 



 

12 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  
2560 2561 2562 

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

กําไร (ขาดทนุ)สะสม (5.18) 189.04 233.79 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,994.82 2,189.04 2,233.79 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,505.05 3,925.74 4,126.92 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

 

4.2 ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด 

 

ทรัพย์สินท่ีจะจําหน่ายไปคือสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ของ GMM25 ซึ่งเป็นผู้ ได้รับ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ จาก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดย 

GMM25 จะทําการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30 ของรายได้ท่ีเป็นผลมาจากการดําเนินงาน

ตามสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กบั GMMCH เท่ากับร้อยละ 70 ของ

รายได้ท่ีเป็นผลมาจากการดําเนินงานตามสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 โดยรายได้ในส่วน

ท่ี GMM25 จะจดัสรรไว้ จะมีมลูค่าไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และสิน้สดุเมื่อ

ใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกําหนด (รวมถึงช่วงท่ีมีการต่ออายุ) ซึ่ง

ปัจจุบนัใบอนุญาตดงักล่าวจะสิน้สุดในปี 2572 ดังนัน้ โดยรวมแล้วในระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะจัดสรร

รายได้ข้างต้นไม่เกิน 630,000,000 บาท ทัง้นีต้ามข้อตกลงและเงือ่นไขท่ีปรากฎในสญัญา 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขในการชําระสิ่งตอบแทน 

 

5.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

 

บริษัทฯ จะได้รับเงินสด เป็นจํานวนไม่เกิน 1,200,000,000 บาท สําหรับการจําหน่ายไปซึง่หุ้นสามญัจํานวน

ร้อยละ 50 ใน GMMCH ซึง่ราคาซือ้ขายดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนตามข้อตกลงภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น โดย

ราคาซือ้ขายจํานวนดงักล่าวได้รวมค่าตอบแทนของสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซือ้ภายใต้สญัญา

ซือ้ขายหุ้น  

 

5.2 ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด 

 

บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการแต่งตัง้ตวัแทนการตลาด เป็นรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการดําเนินงานของ GMMCH 

โดย GMM25 จะทําการจดัสรรรายได้บางส่วนท่ีได้รับจากธุรกิจสถานีโทรทศัน์ช่อง 25 ไว้บางส่วนเท่ากบัร้อย

ละ 30 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เท่ากับร้อยละ 70 ของรายได้ท่ีเป็นผลมาจากการดําเนินงานตาม

สิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 โดย รายได้ท่ี GMM25 จะแบ่งสรรไว้ จะไม่เกิน 70 ล้านบาท

ต่อปี ดงันัน้ โดยรวมแล้วในระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะจดัสรรรายได้ข้างต้นไม่เกิน 630,000,000 บาท  
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6. มูลค่าของทรัพย์สินที่จาํหน่ายไป 

 

6.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

ทรัพย์สินท่ีจะจําหน่ายไปคือหุ้นสามญัจํานวน 9,999,998 หุ้นของ GMMCH หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้น

ท่ีออกและจําหน่ายแล้วและได้เรียกชําระราค่าหุ้นเต็มมลูค่าแล้วทัง้หมดของ GMMCH โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 999,999,800 บาท 

 

6.2 ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด 

ทรัพย์สินท่ีจะจําหน่ายไป คือ สิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 เน่ืองจาก GMM 25 มี

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ 

(หมวดหมู่รายการทัว่ไป) (“ใบอนุญาตฯ”) ทัง้นีต้ามงบการเงินของ GMMCH ระบวุ่า ใบอนญุาตฯ ดงักล่าว

มีมลูค่าทางบญัชี เท่ากบั 494,860,482.07 บาท ซึง่มาจากราคาทนุของใบอนญุาตฯ หกัด้วยค่าตดัจําหน่าย

สะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 

7.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

เกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH มาจากการประเมินมลูค่ากิจการ

ด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) ประกอบกบัการเจรจาตอ่รองระหวา่งบริษัทฯ กบั 

ONE รวมถึงการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต  

 

7.2 ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด 

เกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนของธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนการตลาด มาจากการพิจารณารายได้และ

ต้นทุนท่ีผ่านมาของ GMM25 ประกอบกบัสภาวะอตุสาหกรรมในปัจจุบนั รวมถึงการพิจารณาถึงประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

 

การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวจะทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับ (1) การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ

การลงทุนในอนาคต ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่า และ/หรือ (2) ดําเนินการชําระคืนเงินกู้ของกลุ่มบริษัทฯ 

เพ่ือลดดอกเบีย้และลดภาระการคํา้ประกนั ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงมากขึน้ และมี

ผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ต่อไป  

 

นอกจากนี ้การเข้าทําธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนการตลาด ยงัเป็นการสร้างรายได้ และกระแสเงินสด รวมถึงลด

ต้นทนุและค่าใช้จ่ายของ GMM25 พร้อมทัง้เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทฯ กบั ONE ซึง่เป็นบริษัท

ท่ีมีศกัยภาพ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์สําหรับทีวีดิจิตอล

และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ อีกด้วย 
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ในกรณีท่ีบริษัทฯ เข้าทํารายการ: การจําหน่ายหุ้นสามญัของ GMMCH ในครัง้นี ้เป็นส่วนหน่ึงของการปรับ

โครงสร้างการถือหุ้ นของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ของ ONE ซึง่มีฐานะเป็นการร่วมค้า โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากมลูค่าเงนิลงทนุ

ใน ONE ท่ีเพ่ิมขึน้จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะนัน้ และการ

อนุมตัิจากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ ONE และ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบริษัทฯ จะได้รับเงินสดการ

การจําหน่ายหุ้นสามญัของ GMMCH มลูค่า 1,200 ล้านบาท และบริษัทฯ ยงัได้รับค่าตอบแทนจาก ONE 

จากการให้สิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ท่ีไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นับจากวันท่ี 1 

มกราคม 2564 และสิน้สดุเมื่อใบอนญุาตของสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกําหนด (ซึง่

รวมถึงช่วงระยะเวลาท่ีมีการต่ออายุของใบอนุญาตออกไป) ซึ่งปัจจุบนัใบอนุญาตดงักล่าวมีอายุคงเหลือ

เป็นระยะเวลา ประมาณ 9 ปี จึงเป็นมลูค่าของค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 630 ล้านบาท และเมื่อบริษัทฯ ได้รับ

ชําระเงินจากการจําหน่ายหุ้น GMMCH 1,200 ล้านบาท มาแล้ว บริษัทฯ จะนําเงินบางส่วนไปชําระหนีสิ้น

ทัง้หมดของบริษัทย่อยของ GMMCH (ไม่รวมหนีสิ้นของ GMM25 และ CAN) จํานวนทัง้สิน้ 180.00 ล้าน

บาท ตามเงื่อนไขของการเข้าทํารายการท่ีปรากฏในสรุปสาระสําคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นสําหรับธุรกรรม

การขายหุ้น GMMCH ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเข้าทํารายการ บริษทัฯ จะมีภาระจากการให้กู้ เงินแก่ GMM25 

จํานวน 500 ล้านบาท เพ่ือให้ GMM25 นําไปชําระเงินกู้ยืมระยะยาว และ จํานวน 250 ล้านบาท เพ่ือให้ 

GMM25 นําไปชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้ อีกทัง้ บริษัทฯ จะมีภาระคํา้ประกันเงินกู้ระยะยาวของ GMM25 และ 

Bank Guarantee เพ่ิมจากเดิมท่ีสดัส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ซึ่ง คิดเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 1,134.14 

ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีภาระคํา้ประกันเงินกู้ของ ONE กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือให้ ONE 

ใช้ชําระราคาซือ้หุ้นของ GMMCH จากบริษัทฯ โดยเป็นการคํา้ประกนัในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงนิ

กู้  2,200 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท  

 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่เข้าทํารายการ: บริษัทฯ จะยังคงรับรู้ผลกําไรของกลุ่ม GMMCH ซึ่งต้องหักลบกับผล

ขาดทุนของ GMM25 และยังคงมีภาระคํา้ประกันเงินกู้ ระยะยาวของ GMM25 และ Bank Guarantee ท่ี

สดัส่วนร้อยละ 50 เท่ากบั 567.07 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงมีมลูค่าเงนิลงทนุของบริษัทฯ ใน ONE 

ท่ีเท่ากับ 1,191.55 ล้านบาท ตามเดิม และไม่ได้รับผลตอบแทนจากมลูค่าเงินลงทุนใน ONE ท่ีเพ่ิมขึน้จาก

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

 

เน่ืองจากเป็นรายการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ต้องใช้เงินทนุ 

 

10. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 

 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือใช้ในการชําระคืนหนีเ้งินกู้ของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ มีต่อ

สถาบันการเงินเพ่ือลดดอกเบีย้ และลดภาระคํา้ประกัน และหากมีเงินเหลือจากการชําระหนีด้งักล่าว (1) 

บริษัทฯ จะนําไปให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ กู้  เพ่ือนําไปชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
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ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไป (2) ให้กู้ แก่บริษัทย่อยเพ่ือลดภาระดอกเบีย้ และการคํา้ประกันโดย 

บริษัทฯ 

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุตักิารเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวของบริษัทฯ และของ GMM25 

 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการ 

 

ไม่ม ี



 

1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  

เร่ือง การเข้าซือ้หุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จาํกดั บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตตสิท์ เน็ตเวิร์ค 

จาํกัด และ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จาํกัด ของบริษทั จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จาํกัด 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2563 มีมต ิ

 

1. อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ  ข า ย หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท  จี เ อ็ ม เ อ็ ม  แ ช น แ น ล  โ ฮ ล ดิ ้ง  จํ า กั ด  ( “ GMMCH” )  ใ ห้   

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“ONE”) (“ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH”) 

2. อนมุตัใิห้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากดั (“GMMHD”) เข้าซือ้หุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั (“GMM25”) 

จาก GMMCH (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25”) 

3. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้นในบริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (“CAN”) จาก GMMCH 

(“ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN”)  

4. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้ นในบริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (“ATV”) จาก จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย 

จํากดั (“ATM”) (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV”) และ 

5. อนุมตัิการเข้าทําสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 และสญัญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและ

ลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กบั GMMCH สําหรับการจําหน่ายสิทธิในการ

ทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ของ GMM25 (“ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด”) 

6. อนุมตัิให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ONE โดยคํา้ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในสัดส่วน

ร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้จํานวน 2,200,000,000 บาท (“ธุรกรรมการคํา้ประกันเงนิกู้ของ 

ONE”) 

 

 ทัง้นี ้ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และ ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV เข้าข่ายเป็นรายการ

ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่

ทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) 

 

รายละเอียดท่ีสําคญัของรายการ มีดงัต่อไปนี ้

 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 

ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และ ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV ของบริษัทฯ (โดย GMMHD) :ซึ่งโดยบริษัทฯ คาดว่า

จะเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวทัง้หมดให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวนัท่ีคู่สญัญาตกลงกัน 
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(“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”) ภายใต้ข้อกําหนดว่าเงื่อนไขบังคบัก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) 

ภายใต้สญัญาสําหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH เสร็จสิน้ครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผนัจากคู่สญัญาท่ี

เก่ียวข้อง (รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) 

 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 

2.1 ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25  

 

ผู้ซือ้ : บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากัด (GMMHD) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ถือ

หุ้นร้อยละ 100) 

ผู้ขาย : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั (GMMCH) 

ความสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ GMMCH โดยบริษัทฯ 

ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ กบั GMMCH และไม่จดัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 

 

2.2 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN 

 

ผู้ซือ้ : บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากัด (GMMHD) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ถือ

หุ้นร้อยละ 100) 

ผู้ขาย : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั (GMMCH) 

ความสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ GMMCH โดยบริษัทฯ 

ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ กบั GMMCH และไม่จดัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 

 

2.3 ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV 

 

ผู้ซือ้ : บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากัด (GMMHD) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ถือ

หุ้นร้อยละ 100) 

ผู้ขาย : บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั (ATM)  

ความสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 50 ของหุ้ นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ GMMCH โดย 

GMMCH ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

มีเดีย จํากดั (มหาชน) (GMM Media) และ GMM Media ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้น

ท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ ATM ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืน ๆ กับ ATM 

และไม่จดัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 

 

  



 

3 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 

 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 

ในการเจรจาเข้าทําธุรกรรมการขายการหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัทฯ กับ ONE และ บริษัท สิริดํารงธรรม 

จํากดั (รายละเอียดของธุรกรรมขายหุ้น GMMCH ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) ONE ซึง่เป็นผู้ซือ้ประสงคท่ี์จะ

ให้บริษัทฯ ดําเนินการจดัโครงสร้างการถือหุ้นของ GMMCH ใหม่ โดยบริษัทฯ ดําเนินการให้ GMMHD (ซึง่เป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) ซือ้หุ้นของ GMM25 และ CAN จาก GMMCH และซือ้หุ้น

ของ ATV จาก ATM (ปัจจบุนั GMMCH ถือหุ้นทัง้หมดของ GMM25 CAN และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั 

(มหาชน) (“GMM Media”) โดย GMM Media ถือหุ้นทัง้หมดของ ATM ซึ่ง ATM ถือหุ้นร้อยละ 20 ของหุ้น

ทัง้หมดใน ATV ปัจจบุนั ATV อยู่ระหว่างการดําเนินการชําระบญัช)ี คู่สญัญาจึงตกลงกําหนดเงื่อนไขภายใต้

สญัญาซือ้ขายหุ้นสําหรับธรุกรรมการขายหุ้น GMMCH ว่าบริษัทฯ จะต้องดําเนินการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัท

ของ GMMCH ให้ตรงกบัความประสงค์ของ ONE เสียก่อน  

 

ดังนัน้ บริษัทฯ (โดย GMMHD) จึงเข้าทําธุรกรรมการซือ้หุ้ น GMM25 และ ธุรกรรมการซือ้หุ้ น CAN กับ 

GMMCH และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV กบั ATM เพ่ือจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัทของ GMMCH ให้ตรงกบัความ

ประสงค์ของ ONE ในการทําธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาซือ้ขายหุ้น สําหรับ

ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ซึ่งถ้าการซือ้ขายหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัทฯ กับ ONE และบริษัท สิริดํารง

ธรรม จํากดั ไม่สําเร็จ ธุรกรรมการซือ้หุ้นดงักล่าวจะเป็นอนัยกเลิกไป 

 

3.2 ประเภท และขนาดของรายการ 

 

การเข้าทํารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่

ทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการซึง่ใช้ข้อมลูทางการเงนิตามงบการเงนิรวมของบริษทัฯ 

ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ดงันี ้

 

(1) ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 
เกณฑ์  วิธีการคํานวณ  

มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

= (สดัสว่นที่ได้มา x มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ GMM25/1) x 100 

มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษทัฯ/2 

= (100.00% x (822.12 ล้านบาท)) x 100 

868.78 ล้านบาท 

= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจาก GMM25 มีสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิตดิลบ 

กําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน 

= (สดัสว่นที่ได้มา x กําไรสทุธิของ GMM25/1) x 100 

กําไรสทุธิของบริษัทฯ/2 

= (100.00% x (221.60 ล้านบาท)) x 100 

237.38 ล้านบาท 
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เกณฑ์  วิธีการคํานวณ  

= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจาก GMM25 มีผลขาดทนุสทุธิ 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มลูค่าสิ่งตอบแทนที่ชําระจากการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ GMM25 x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ/2 

= 1 บาท x 100 

3,806.86 ล้านบาท 

= ร้อยละ 0.00000003 

มูลค่าหุ้นท่ีออกเพ่ือชําระค่า

สินทรัพย์ 

= ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นการตอบ

แทนการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

หมายเหต ุ:   /1อ้างอิงงบการเงินภายในของ GMM25 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563            
/2 อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 

(2) ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN 
เกณฑ์  วิธีการคํานวณ  

มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

= (สดัสว่นที่ได้มา x มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ CAN/1) x 100 

มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษทัฯ/2 

= (100.00% x (0.16 ล้านบาท)) x 100 

868.78 ล้านบาท 

= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจาก CAN มีสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิติดลบ 

กําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน 

= (สดัสว่นที่จําหนา่ยไป x กําไรสทุธิของ CAN/1) x 100 

กําไรสทุธิของบริษัทฯ/2 

= (100.00% x (0.26 ล้านบาท)) x 100 

237.38 ล้านบาท 

= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจาก CAN มีผลขาดทนุสทุธิ 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มลูค่าสิ่งตอบแทนที่ชําระจากการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ CAN x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ/2 

= 1 บาท x 100 

3,806.86 ล้านบาท 

= ร้อยละ 0.00000003 

มูลค่าหุ้นท่ีออกเพ่ือชําระค่า

สินทรัพย์ 

= ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นการตอบ

แทนการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

หมายเหต ุ:   /1อ้างอิงงบการเงินภายในของ CAN ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563            
/2อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 

(3) ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV 
เกณฑ์  วิธีการคํานวณ  

มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

= (สดัสว่นที่ได้มา x มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ ATV/1) x 100 

มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษทัฯ/2 

= (20.00% x 2.19 ล้านบาท) x 100 

868.78 ล้านบาท 

= ร้อยละ 0.05 

= (สดัสว่นที่จําหนา่ยไป x กําไรสทุธิของ ATV/1) x 100 
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เกณฑ์  วิธีการคํานวณ  

กําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิของบริษัทฯ/2 

= (20.00% x 0.80 ล้านบาท) x 100 

237.38 ล้านบาท 

= ร้อยละ 0.07 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มลูค่าสิ่งตอบแทนที่ชําระจากการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ ATV x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ/2 

= 250,000 บาท x 100 

3,806.86 ล้านบาท 

= ร้อยละ 0.01 

มูลค่าหุ้นท่ีออกเพ่ือชําระค่า

สินทรัพย์ 

= ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นการตอบ

แทนการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

หมายเหต ุ:   /1อ้างอิงงบการเงินภายในของ ATV ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562            
/2 อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV ถือเป็นรายการได้มา

ซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน โดยคํานวณรวมขนาดรายการของทัง้ 3 

รายการภายใต้เกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนได้เท่ากับร้อยละ 0.07 และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่ง

ทรัพย์สินรายการอ่ืน ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ทําให้เมื่อคํานวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินมี

ขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากับร้อยละ 0.07 ดงันี ้รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 ท่ีมีขนาด

รายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน 

 

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา และจาํหน่ายไป 

 

4.1 ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 

 

(1) ข้อมูลทั่วไปของ GMM25 

 

ทรัพย์สินท่ีจะได้มาคือหุ้นสามัญจํานวน 20,920,000 หุ้นของ GMM25 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ี

ออกและจําหน่ายแล้วและได้เรียกชําระราคาค่าหุ้นเต็มมลูค่าแล้วทัง้หมดของ GMM25 โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 2,092,000,000 บาท 
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(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GMM25 เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นก่อน

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นก่อนการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้นหลัง

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นหลังการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

1 GMMCH 20,919,998 100 - - 

2 นางสาวบษุบา 

ดาวเรือง 

1 0.00 - - 

3 นางมณฑนา  

ถาวรานนท์ 

1 0.00 - - 

4 บริษัทฯ และบคุคล

ท่ีบริษัทฯ กําหนด 

- - 20,920,000 100 

 

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GMM25 เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทาํรายการ รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทาํรายการ 

1 นายกิตติศกัดิ์ ช่วงอรุณ นายกติติศกัดิ์ ชว่งอรุณ 

2 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ ์  

3 นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ  

4 นายนรรัตน์ ล่ิมนรรัตน์  

5 นายนาฬิกอติภคั แสงสนิท  

6 นายอมร อึง้สกลุปรีชา  

 

(4) ข้อมูลทางการเงนิของ GMM25 

 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ GMM25 สําหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 มี

รายละเอียดดงันี ้

 

งบกําไรขาดทนุ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จาํกัด 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 
2560 2561 2562 

รายได้    

รายได้จากการให้บริการ 729.84  639.11  634.74  

รายได้จากค่าลิขสิทธ์ิ 101.72  206.48  183.51  

รายได้ค่าบริหารศิลปิน 10.70  5.40  2.30  

ดอกเบีย้รับ 0.18  1.43  0.28  

รายได้อ่ืน 12.23  5.60  2.30  

รายได้รวม 854.66  858.03  823.13  
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จาํกัด 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 
2560 2561 2562 

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุบริการ 838.85  771.59  720.23  

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 43.47  119.04  100.84  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 267.78  287.66  271.94  

หนีส้ญู 199.42  - - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,349.53  1,178.29  1,093.01  

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน (494.86) (320.26) (269.88) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (143.59) (92.97) (80.42) 

ขาดทุนสุทธสํิาหรับปี (638.45) (413.23) (350.30) 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  
2560 2561 2562 

สินทรัพย์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17.23  61.90  26.27  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 239.02  262.69  286.15  

สินค้าคงเหลือ 112.61  119.64  86.20  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 127.86  145.34  36.54  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 496.72  589.57  435.16  

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอปุกรณ์ 58.47  59.55  36.60  

ต้นทนุการได้รับอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1,477.86  1,347.22  538.21  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 185.75  253.83  281.77  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 44.68  44.38  61.52  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,766.75  1,704.99  918.09  

รวมสินทรัพย์ 2,263.48  2,294.56  1,353.25  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้น    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 447.00  230.00  282.00  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 242.55  264.90  333.27  

รายได้รับลว่งหน้า 43.09  28.60  23.68  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 205.00  270.00  269.00  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,497.62  - - 

ต้นทนุการได้รับอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย 

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 
210.23  6.96  - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 21.69  10.17  10.97  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,667.17  810.64  918.92  

เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ 

ภายในหนึ่งปี 
- 898.05  898.48  
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  
2560 2561 2562 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย – สทุธิจากส่วน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 
711.36  929.32  224.70  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19.78  4.61  9.51  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 731.14  1,831.98  1,132.69  

รวมหนีสิ้น 3,398.31  2,642.62  2,051.62  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน  800.00  2,000.00  2,000.00  

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว  800.00  2,000.00  2,000.00  

ขาดทนุสะสม (1,934.83) (2,348.06) (2,698.36) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน) (1,134.83) (348.06) (698.36) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,263.48  2,294.56  1,353.25  

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

4.2 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN 

 

(1) ข้อมูลทั่วไปของ CAN 

 

ทรัพย์สินท่ีจะได้มา คือ หุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้นของ CAN หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วและได้เรียกชําระราคาค่าหุ้นเต็มมลูค่าแล้วทัง้หมดของ CAN โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท รวมเป็นมลูค่า 100,000 บาท  

 

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CAN เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นก่อน

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นก่อนการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้นหลัง

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นหลังการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

1 บริษัทฯ และบคุคล

ท่ีบริษัทฯ กําหนด 

- - 1,000 100 

2 GMMCH 996 99.6 - - 

3 GMM25 1 0.1 - - 

4 นายกติติศกัดิ์  

ช่วงอรุณ 

1 0.1 - - 

5 นายอมร  

อึง้สกลุปรีชา 

1 0.1 - - 

6 นายสถาพร 

พานิชรักษาพงศ ์

1 0.1 - - 
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(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CAN เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทาํรายการ รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทาํรายการ 

1 นายกิตติศกัดิ์ ช่วงอรุณ นายกติติศกัดิ์ ชว่งอรุณ 

2 นายอมร อึง้สกลุปรีชา  

 

(4) ข้อมูลทางการเงนิของ CAN 

 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ CAN สําหรับปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียด

ดงันี ้

งบกําไรขาดทนุ 

บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จาํกัด 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)  
2562 

รายได้  

รวมรายได้ - 

ค่าใช้จ่าย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.09  

รวมค่าใช้จ่าย 0.09  

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (0.09) 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 
2562 

สินทรัพย์  

ลกูหนีอ่ื้น 0.10  

รวมสินทรัพย์ 0.10  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนีสิ้น  

เจ้าหนีอ่ื้น 0.09  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 0.09  

รวมหนีสิ้น 0.09  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนเรือนหุ้น  

ทนุจดทะเบียน 0.10  

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 0.10  

ขาดทนุสะสม (0.09) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 0.01  

รวมหนิสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 0.10  

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 
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4.3 ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV 

 

(1) ข้อมูลทั่วไปของ ATV 

 

ทรัพย์สินท่ีจะได้มาคือหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้นของ ATV หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วและได้เรียกชําระราคาค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทัง้หมดของ ATV โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 25 

บาท รวมเป็นมลูค่า 250,000 บาท ทัง้นี ้ปัจจบุนั ATV อยู่ระหว่างการดําเนินการชําระบญัชี 

 

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ATV เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นก่อน

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นก่อนการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้นหลัง

การเข้าทาํ

รายการ (หุ้น) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นหลังการเข้า

ทาํรายการ  

(ร้อยละ) 

1 ATM 9,998 20 - - 

2 นางสายทิพย์ มนตรี

กลุ ณ อยธุยา 

1 0.00 1 0.00 

3 นางมณฑนา 

ถาวรานนท์ 

1 0.00 1 0.00 

4 นางสาวฐานตุรา 

สร้างสขุด ี

10,000 20 10,000 20 

5 นายวรฤทธ์ิ  

ไวยเจยีรนยั 

30,000 60 30,000 60 

6 บริษัทฯ และบคุคลท่ี

บริษัทฯ กําหนด 

- - 9,998 20 

 

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ ATV เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทาํรายการ รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทาํรายการ 

1 นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา นายกติติศกัดิ์ ชว่งอรุณ 

2 นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ นายวรฤทธ์ิ ไวยเจียรนยั 

3 นางมณฑนา ถาวรานนท์ นางสาวสวุิมล จงึโชตกิะพิศิฐ 

4 นายวรฤทธ์ิ ไวยเจียรนยั  

 

(4) ข้อมูลทางการเงนิของ ATV 

 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ATV สําหรับปีบญัชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียด

ดงันี ้
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งบกําไรขาดทนุ 

บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จาํกัด 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 
2560 2561 2562 

รายได้    

รายได้จากการให้บริการ 31.25  20.29  1.10  

รายได้อ่ืน 0.20  0.52  0.07  

รายได้รวม 31.44  20.80  1.17  

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุการให้บริการ 23.10  13.50  - 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 0.11  0.24  0.11  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.73  8.01  0.25  

รวมค่าใช้จ่าย 29.95  21.76  0.37  

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้ 
1.49  (0.95) 0.80  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0.03) - - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 1.47  (0.95) 0.80  

ที่มา : BOL Corpus 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  
2560 2561 2562 

สินทรัพย์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.79  8.55  1.02  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 2.00  0.31  - 

เงินทดรองจ่าย 0.19  1.27  -  

ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 1.40  4.00  - 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1.13  1.52  1.18  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14.50  15.65  2.21  

อปุกรณ์ 0.11  0.02  0.00  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.03  0.01  0.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.14  0.03  0.00  

รวมสินทรัพย์ 14.64  15.68  2.21  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้น    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 0.34  1.57  0.00  

รายได้รับลว่งหน้า 2.99  3.54  -  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.12  1.32  0.01  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.25  0.09  0.00  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3.70  6.53  0.01  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 0.84  0.01   - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 0.84  0.01  - 

รวมหนีสิ้น 4.54  6.54  0.01  
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บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  
2560 2561 2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน 5.00  5.00  1.25  

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 5.00  5.00  1.25  

กําไร(ขาดทนุ)สะสม    

จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 0.50  0.50  0.50  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4.60  3.64  0.45  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10.10  9.14  2.20  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14.64  15.68  2.21  

ที่มา : BOL Corpus 

หมายเหตุ : /1เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของ ATV มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 5.00 ล้านบาท 

เป็น 1.25 ล้านบาท 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขในการชําระสิ่งตอบแทน 

 

5.1 ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 

 

บริษัทฯ ตกลงจะชําระเงินสดเป็นจํานวน 1 บาท สําหรับการได้มาซึ่งหุ้ นสามัญจํานวนร้อยละ 100 ใน 

GMM25 โดยจะต้องชําระเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่ GMMCH ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวนัอ่ืน

ใดท่ีคู่สญัญาตกลงกนั  

 

5.2 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN 

 

GMMHD ตกลงจะชําระเงินสดเป็นจํานวน 1 บาท สําหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจํานวนร้อยละ 100 ใน 

CAN โดยจะต้องชําระเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่ GMMCH ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวนัอ่ืนใด

ท่ีคู่สญัญาตกลงกนั 

 

5.3 ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV 

 

GMMHD ตกลงจะชําระเงินสดเป็นจํานวน 250,000 บาท สําหรับการได้มาซึง่หุ้นสามญัจํานวนร้อยละ 20 

ใน ATV โดยจะต้องชําระเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่ ATM ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวนัอ่ืนใดท่ี

คู่สญัญาตกลงกนั 
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6. มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาและจาํหน่ายไป 

 

6.1 ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 

 

ทรัพย์สินท่ีจะได้มาคือหุ้นสามัญจํานวน 20,920,000 หุ้น ของ GMM25 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ี

ออกและจําหน่ายแล้วและได้เรียกชําระราคาค่าหุ้นเต็มมลูค่าแล้วทัง้หมดของ GMM25 โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 2,092,000,000 บาท  

 

6.2 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN 

 

ทรัพย์สินท่ีจะได้มาคือหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้นของ CAN หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วและได้เรียกชําระราคาค่าหุ้นเต็มมลูค่าแล้วทัง้หมดของ CAN โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท รวมเป็นมลูค่า 100,000 บาท 

 

6.3 ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV 

 

ทรัพย์สินท่ีจะได้มาคือหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้นของ ATV หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วและได้เรียกชําระราคาค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทัง้หมดของ ATV โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 25 

บาท รวมเป็นมลูค่า 250,000 บาท 

 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 

การเข้าทําธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV ของบริษัทฯ 

(โดย GMMHD) เป็นการดําเนินการเพ่ือจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท GMMCH และเป็นไปตามเงื่อนไข

ภายใต้สัญญาซือ้ขายหุ้นของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH โดยการเข้าทําธุรกรรมการซือ้หุ้ น GMM25 

ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากค่าตอบแทนจากธุรกรรม

การขายหุ้น GMMCH และค่าตอบแทนจากธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดซึง่ GMM25 จะได้รับส่วนแบ่ง

ตามสัดส่วนเป็นรายปีโดยมีกําหนดเวลาตลอดอายุใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทศัน์ของ GMM25  

 

นอกจากนัน้ การเข้าทําธุรกรรมทัง้หมดยงัสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ือง เน่ืองจาก ONE เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ และศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัดิจติอลทีวี 

และช่องทางการจดัหาลกูค้าสําหรับโฆษณาของธุรกิจสถานีโทรทศัน์ 

 

ดังนัน้บริษัทฯ จึงกําหนดค่าตอบแทนของธุรกรรมทัง้สามรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากประโยชน์

โดยรวมท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมทัง้หมด ได้แก่ ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH, ธุรกรรมตัง้
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ตัวแทนการตลาด, ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25, ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN, และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV ซึ่ง

ธุรกรรมแต่ละรายการเป็นเงื่อนไขของกนัและกนั และถือได้ว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีบริษัทฯ จะได้รับสําหรับ

การขยายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

 

การเข้าทําธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV ของบริษัทฯ 

(โดย GMMHD) เป็นการดําเนินการเพ่ือจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท GMMCH ให้เป็นไปตามข้อตกลง

กระทําการ ณ วันซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH รวมถึง บริษัทฯ จะได้ประโยชน์

จากค่าตอบแทนการธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH และค่าตอบแทนจากธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนการตลาด 

รวมทัง้โอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต โดยรายละเอียดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

ปรากฏตามข้อ 8 ของ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

 

แหล่งเงินทุนท่ีใช้สําหรับธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25 ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN และธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV 

มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ 

 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุตักิารเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวของ GMMHD 

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการ 

 

ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

สารสนเทศการคํา้ประกนัวงเงนิกู้ให้แก่ บริษทั เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั   

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2563 มีมต ิ

 

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้ นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด (“GMMCH”) ให้ บริษัท เดอะ วัน  

เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“ONE”) (“ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH”) 

2. อนมุตัใิห้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากดั (“GMMHD”) เข้าซือ้หุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั (“GMM25”) 

จาก GMMCH (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25”) 

3. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้นในบริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (“CAN”) จาก GMMCH 

(“ธุรกรรมการซือ้หุ้น CAN”)  

4. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซือ้หุ้นในบริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (“ATV”) จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด 

(“ATM”) (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น ATV”) และ 

5. อนุมตัิการเข้าทําสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 และสญัญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและ

ลิขสิทธ์ิรายการทางสถานีโทรทศัน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กบั GMMCH สําหรับการจําหน่ายสิทธิในการ

ทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ของ GMM25 (“ธุรกรรมแต่งตัง้ตัวแทนการตลาด”) และ 

6. อนุมตัิให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ONE โดยคํา้ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในสัดส่วน

ร้อยละ 31.27 หรือ ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้จํานวน 2,200,000,000 บาท (“ธุรกรรมการคํา้ประกันเงินกู้

ของ ONE”)   

 

 ทัง้นี ้ธุรกรรมการคํา้ประกันเงินกู้ของ ONE เข้าข่ายเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเป็น

จํานวนท่ีมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งมิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการ

เปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (“ข้อบังคับการเปิดเผยสารสนเทศ”) 

 

รายละเอียดท่ีสําคญัของรายการ มีดงัต่อไปนี ้

 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัธุิรกรรมการคํา้ประกนัเงินกู้

ของ ONE ในสดัส่วนร้อยละ 31.27 (ตามสดัส่วนการถือหุ้น) คิดเป็นจํานวนเงนิ 688,033,947.51 บาท หรือไม่เกินร้อย

ละ 50 ของเงินกู้ทัง้หมด คิดเป็นจํานวนเงิน 1,100,000,000 บาท และจํานําหุ้นของ ONE ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

ทัง้หมด กรณี ONE จะดําเนินการกู้ยืมเงินจํานวน 2,200,000,000 บาท จากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนใน

การชําระราคาซือ้ขายหุ้น GMMCH สําหรับการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ของ ONE ในฐานะผู้ซือ้  
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 

2.1 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้คํา้ประกนั : บริษัทฯ 

ผู้ขอให้คํา้ประกนั : บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (ONE)  

ความสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 31.27 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ ONE 

โดยบริษัทฯ ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ  กับ ONE และไม่จดัเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ 

 

2.2 รายละเอียดของผู้รับการช่วยเหลือทางการเงนิ 

 

ONE เป็นการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.27 จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 มีทุนจดทะเบียนชําระ

แล้ว 3,810,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 38,100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท โดย ONE ประกอบผลิต

คอนเทนท์ ธุรกิจดิจิตอลทีวี และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยรายละเอียดผู้ ถือหุ้นและกรรมการของ ONE มีดงันี ้

 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของของ ONE 

 

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1 บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั/1 19,050,000 50.00 

2 บริษัทฯ 11,915,497 31.27 

3 บริษัท ซีเนริโอ จํากดั/2 4,434,500 11.64 

4 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 1,500,000 3.94 

5 บริษัท วนั ทํา ดี จํากัด/2 1,200,000 3.15 

6 นางสาวบุษบา ดาวเรือง 2 0.00 

7 นางมณฑนา ถาวรานนท์ 1 0.00 

หมายเหต ุ:   /1 Ultimate Shareholder ของ บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั คือ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ  
/2  Ultimate Shareholder ของ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั และ บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั คือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

 

(2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ ONE 

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม 9. นายอรรณพ เสนะสทุธิพนัธุ์ 

2. นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม 10. นางสาวฐานนัดร์ บรรจงดี 

3. นายระฟ้า ดํารังชยัธรรม 11. นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 

4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 12. นางสาวพจนา สขุสมานวงศ์ 

5. นายปิยะ ซอโสตถิกลุ 13. นายสมบรูณ์ กิติญาณทรัพย์ 

6. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 14. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 

7. นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ 15. นางดวงมณี สขุมุ 

8. นายตนพุล วิรุฬหการุญ   
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

  

3.1 ที่มาและเหตุผลของการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ และวัตถุประสงค์การใช้เงนิของผู้กู้ 

 

เน่ืองจาก ONE (ในฐานะผู้ กู้ ) ซึ่งเป็นการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.27 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

ประสงค์จะกู้ เงินจากสถาบนัการเงินจํานวน 2,200,000,000 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุเพ่ือนําไปชําระราคาซือ้ขายหุ้น 

GMMCH สําหรับธุรกรรมการขายหุ้ น GMMCH ของ ONE ในฐานะผู้ ซือ้ (รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้ น 

GMMCH ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) โดยสถาบันการเงินกําหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ ONE คํา้

ประกันเงินกู้ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 31.27 คิดเป็นจํานวนเงิน 688,033,947.51 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของ

เงินกู้ทัง้หมด คิดเป็นจํานวนเงนิ 1,100,000,000 บาท และจํานําหุ้นของ ONE ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ทัง้หมด  

 

3.2  รายละเอียดการคํา้ประกัน 

 

มลูค่าท่ีคํา้ประกนั : วงเงินกู้ระยะยาว 1,100,000,000 บาท 

ระยะเวลาท่ีคํา้ประกนั : จนถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 

 

4. หลักเกณฑ์พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

 

การคํา้ประกันให้แก่ ONE นัน้ ในฐานะท่ี ONE เป็นการร่วมค้า รวมถึงการดําเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ภายหลงัการเข้าทําสญัญาขายหุ้น GMMCH ให้แก่ ONE ทัง้นี ้การคํา้ประกันอาจมีส่วนท่ีเกินจากสดัส่วนการถือหุ้น

นัน้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม เน่ืองจากการกู้ยืมเงินของ ONE ดงักล่าวเป็นการกู้ยืมเงิน เพ่ือเข้าซือ้หุ้น 

GMMCH ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และ บริษัท สิริดํารงธรรม จํากัด รวมทัง้จะทําให้ ONE มีแหล่งเงินทุนสําหรับ

ขยายธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของ ONE ซึ่งมีฐานะเป็น

การร่วมค้า นอกจากนี ้การคํา้ประกันหนีเ้งินกู้ของ ONE ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ทัง้หมดนัน้ เป็น

แนวทางปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ เคยดําเนินการสําหรับการคํา้ประกันการกู้ยืมเงินของ ONE กับสถาบนัการเงินบางแห่งมา

ตัง้แต่ในอดีต  

 


