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ท่ี GRAMMY 005/2564 

 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2564  

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด  

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแกไ้ขเพ่ิมเติมวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

อ้างถึง หนงัสือถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี GRAMMY 003/2564 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2564 เร่ือง แจง้มติ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เร่ือง (ก) รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากัด (มหาชน) (ข) กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และ (ค) งดจ่ายเงินปันผลสําหรับ 

ผลประกอบการประจาํปี 2563 

สิ่งทีส่่งมาด้วย สารสนเทศเก่ียวกบักรอบการนาํบรษิัทในกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั ซึ่งเป็นกิจการรว่ม

คา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และ

นําหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัดเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอบอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

ตามท่ีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) (”บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีอ้างถึง) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

10 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้พ่ิมเติมวาระเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิกรอบการนาํบรษิัท

ในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ของ ONE”)  โดยสดัส่วน

หุ้นท่ีจะเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนรอ้ยละ 20.00 ของทุนชําระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเพ่ิมทุน และมอบอาํนาจ

ดาํเนินการใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดาํเนินการ

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นเพ่ือใหก้ารเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE สามารถดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุ่วง 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชสิ้ทธิออกเสียงของกรรมการตวัแทนของ GRAMMY ท่ี

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ ONE ในฐานะผูถื้อหุน้ของ ONE เพ่ือ

อนุมตัิให ้ONE ดาํเนินการท่ีจาํเป็นต่างๆ เพ่ือใหม้ีคุณสมบตัิและความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ของ ONE รวมถึงการกาํหนดนโยบาย การเข้าทาํและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY 

ภายใตก้รอบการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ขา้งตน้  
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นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ยงัไดพิ้จารณาอนมุตัิแนวทางดาํเนินธุรกิจ

และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์

จาํกดั ในอนาคตดงันี ้

1) GRAMMY และบรษิัทย่อยอ่ืนในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีระบใุห ้ONE 

เป็น Flagship ของกลุ่ม 

2) GRAMMY จะใหค้วามร่วมมือในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ONE ในการดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือให ้

ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเป็นไปตาม

หลักเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. เช่น การกาํหนดใหบ้ริษัทย่อยเขา้ทาํขอ้ตกลงใดๆ กับ ONE เพ่ือลดหรือ

ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ 

 

โดยมอบอาํนาจดาํเนินการให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

(CFO) ของบรษิัทฯ ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นกบัแนวทางดงักล่าว 

 

ทัง้นี ้แผนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และการนาํหุน้ของ ONE ซึ่งเป็นการ

ร่วมคา้ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ  

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี  

ทจ. 20/2551 เ ร่ืองหลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

(“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบรษิัทฯ คาํนึงถึงแนวปฏิบตัิท่ีดี และ

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูท่ีครบถว้น และมีส่วนร่วมเพ่ือตดัสินใจในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ของ ONE 

ครัง้นี ้บรษิัทฯ จึงบรรจเุร่ืองดงักล่าวเป็นวาระเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

 

 ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเ้พ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

วาระท่ี 2 รบัทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 และรบัทราบรายงานประจาํปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตังิดจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 2563  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิโอนทนุสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย สาํหรบัปี 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุติการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2564 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติกรอบการนาํบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็น

กิจการรว่มคา้ของบรษิัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก 

(IPO) และนาํหุน้สามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัดเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมอบอํานาจดาํเนินการในเร่ือง 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วาระท่ี 11  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

 ขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เป็นไปตามเดิมท่ีบริษัทฯ ไดแ้จง้สารสนเทศไวต้่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ทัง้นี ้สาํหรบัเร่ืองสถานท่ีและวนัเวลาจดัประชมุ คือ ในวนัศุกรท่ี์ 30 เมษายน 

2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันากรุงเทพฯ โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 

26 มีนาคม 2564 สาํหรบัรายละเอียด ของวาระการประชมุจะปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งทางบริษัทฯ

จะดาํเนินการเผยแพรใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.gmmgrammy.com ต่อไป 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (นางกนกพร สาณะวฒันา) 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ผูม้ีอาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนําบริษทัในกลุ่มบริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด ซึ่งเป็นกจิการร่วมค้า 

ของบริษทัฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ังแรก (IPO)  

และนําหุน้สามัญของบริษทัในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกัดเข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมอบอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ครัง้ท่ี 3/2564 

เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิรอบการนาํบรษิัทในกลุ่มบรษิัท เดอะ 

วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชน

เป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามญัของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด เขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ของ 

ONE”) โดยสดัส่วนหุน้ท่ีจะเพ่ิมทนุเป็นจาํนวนรอ้ยละ 20.00 ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมดของ ONE ภายหลงัการเพ่ิมทนุ และ

มอบอาํนาจดาํเนินการใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (CFO) ของบรษิัทฯ 

ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นเพ่ือใหก้ารเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE สามารถดาํเนินการได้

สาํเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชสิ้ทธิออกเสียงของกรรมการตวัแทนของ 

GRAMMY ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ONE ในฐานะผูถื้อหุน้

ของ ONE เพ่ืออนมุตัิให ้ONE ดาํเนินการท่ีจาํเป็นต่างๆ เพ่ือใหม้ีคณุสมบตัิและความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัยฯ์ ของ ONE รวมถึงการกาํหนดนโยบาย การเขา้ทาํและลงนามในขอ้ตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ 

GRAMMY ภายใตก้รอบการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ขา้งตน้ 

 

นอกจากนี ้การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE อาจส่งผลใหม้ีขอ้พิจารณาในเร่ืองความขดัแยง้

ทางผลประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY  ซึ่งประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกันในส่วนของการ

ผลิตเนือ้หารายการ (ผลิตคอนเทน้ท)์ ดงันัน้ เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและมิใหเ้กิดขอ้สงสยัว่ากลุ่ม ONE กบักลุ่ม GRAMMY 

มีการดาํเนินธุรกิจท่ีแข่งขันกันหรืออาจเขา้ข่ายมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

1/2564 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติกาํหนดให้ ONE เป็นบริษัทผู้นาํ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเทน้ท์

ประเภท ละคร ซีร่ีส ์และรายการท่ีมุ่งเนน้การออกอากาศผ่านช่องทางโทรทศันใ์นระบบดิจิทลัทีวีเป็นหลกัและช่องทางคล่ืน

ความถ่ีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยระบุรายละเอียดการดาํเนินธุรกิจในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563  

(แบบ 56-1) ของบรษิัทฯ และเมื่อประกอบกบัการปรบัโครงสรา้งธุรกิจภายในกลุ่มบรษิัทฯ โดยการขายหุน้บรษิัท จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล โฮลดิง้ จาํกัดใหแ้ก่ ONE และการเขา้ทาํสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดของช่อง GMM25 ในช่วงปลายปี 2563 

ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ เชื่อว่ากลุ่ม GRAMMY และกลุ่ม ONE จะไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

 อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 ยังไดพิ้จารณาอนุมัติแนวทางดาํเนิน

ธุรกิจและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เดอะ วัน  

เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั ในอนาคตดงันี ้
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1) GRAMMY และบรษิัทย่อยอ่ืนในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีระบใุห ้ONE 

เป็น Flagship ของกลุ่ม 

2) GRAMMY จะใหค้วามร่วมมือในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ONE ในการดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือให ้

ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเป็นไปตาม

หลักเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. เช่น การกาํหนดใหบ้ริษัทย่อยเขา้ทาํขอ้ตกลงใดๆ กับ ONE เพ่ือลดหรือ

ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ 

 

โดยมอบอาํนาจดาํเนินการให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

(CFO) ของบริษัทฯ ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นกบัแนวทางดงักล่าว ซึ่งหากมีความคืบหนา้หรือความชดัเจน

ประการใด บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 

ทัง้นี ้แผนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์อง

บรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนใน

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(“ประกาศรายการได้มา

หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบรษิัทฯ คาํนึงถึงแนวปฏิบตัิท่ีดี และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลู

ท่ีครบถว้น และมีส่วนร่วมเพ่ือตดัสินใจในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ครัง้นี ้บริษัทฯ จึงบรรจุเร่ือง

ดงักล่าวเป็นวาระเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ รวมถึงชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกับรายการเก่ียวเน่ืองท่ี

บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการแลว้ในช่วงท่ีผ่านมา 

 

รายละเอียดท่ีสาํคญัของรายการ มดีงัต่อไปนี ้

 

1. วัน เดือน ปี ทีมี่การตกลงเข้าทาํรายการ 

 

การออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ ONE ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และนาํ ONE 

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้อยู่กับความสาํเร็จของเงื่อนไขการเขา้ทาํรายการตามขอ้ 6 โดย

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด จะปราฎในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรพัย ์และ

หนงัสือชีช้วน 

 

2. ผู้ทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 

 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั หรือ ONE ซึ่งเป็นการรว่มคา้ของบรษิัทฯ  

ผูซ้ือ้ : ประชาชนทั่วไป 
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 มีมติให้นาํเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัแิผนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้

ของ ONE ซึ่งเป็นการรว่มคา้ของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ไดม้มีติอนมุตัิให้

ดาํเนินการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมความพรอ้มใหก้บั ONE เพ่ือ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการเปล่ียนแปลงของโครงสรา้ง และบริษัทฯ ไดด้าํเนินการตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ขา้งตน้เสร็จสิน้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดของรายการท่ี

เก่ียวเน่ืองดงักล่าวสามารถสรุปได ้ดงันี ้

 
โครงสรา้งก่อนการปรบัโครงสรา้ง ไตรมาส 4 ปี 2563 

  
 

 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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โครงสรา้งหลงัการปรบัโครงสรา้ง ไตรมาส 4 ปี 2563 (ก่อนรายการ IPO) 

 
 

โครงสรา้งหลงัการปรบัโครงสรา้ง (หลงัรายการ IPO) 

 
หมายเหต:ุ /1 ประกอบดว้ย (1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ (2) บจ. วนั ทาํ ดี 

 /2 กลุ่มบริษัทท่ี GMMCH ถือหุ้นเกินรอ้ยละ 99.00 ไดแ้ก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จาํกัด (“GMM TV”) (2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

สตดิูโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (“GMM Studios”) และ (3) บริษัท เชน้จ2์561 จาํกดั (“Change 2561”) 
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จากท่ีแสดงขา้งตน้ การปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัท ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ท่ีผ่านมา สรุปไดด้งันี ้ 

 

(1) การเข้ าทํารายการจํ าหน่ ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษั ทฯ กรณีบริษัทฯ ขายหุ้ นใน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกัด (“GMMCH”) ให้ ONE โดยบริษัทฯ ขายหุน้ทัง้หมดจาํนวน 

9,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้

ทั้งหมดของ GMMCH ในราคาหุน้ละ 120.00 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท (“ธุรกรรม

การขายหุ้น GMMCH”) ทัง้นี ้ในการขายหุน้ GMMCH บริษัทฯ ดาํเนินการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัท 

GMMCH (“การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH”) ดงัต่อไปนี ้ 

 

1.1 บริษัทฯ ดาํเนินการใหบ้ริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จาํกัด (บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

100.00) (“GMMHD”)  ซื ้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM25”) จาก GMMCH  

(การร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00) และผู้ถือหุ้นเดิมของ GMM25 จํานวน 

20,920,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมดของ GMM25 ในราคา 1 บาท (“ธุรกรรมการซือ้หุ้น GMM25”) 

1.2 บรษิทัฯ ดาํเนินการให ้GMMHD ซือ้หุน้ใน บรษิัท คอนเทนต ์แอนด ์อารต์ติสท ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั (“CAN”) 

จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จาํนวน 1,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็น 

รอ้ยละ 100.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ CAN ในราคา 1.00 บาท  (“ธุรกรรมซือ้หุ้น CAN”) 

1.3 บริษัทฯ ดาํเนินการให ้GMMHD ซือ้หุน้ใน บริษัท เอ-ไทม ์ทราเวิลเลอร ์จาํกัด (“ATV”) จาก บริษัท  

เอ-ไทม ์มีเดีย จาํกัด (“ATM”) และผู้ถือหุ้นเดิมของ ATV จาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  

25.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท 

(“ธุรกรรมซือ้หุ้น ATV”) 

 
(2) การเข้าทํารายการจําหน่ายไปซ่ึงสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ให้แก่ 

GMMCH โดยเกิดขึน้ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ จําหน่ายหุ้นทั้งหมดของ GMMCH ให้แก่ ONE โดย 

GMM25 ในฐานะบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิตอล กรณีการเขา้ทาํสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศันช์่อง 

GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ระหว่าง  GMM25 กับ GMMCH สําหรับการดํา เนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25  

โดย GMM25 จะทาํการจัดสรรรายไดบ้างส่วนไวเ้ท่ากับรอ้ยละ 30.00 ของรายไดท่ี้เป็นผลมาจากการ

ดาํเนินงานตามสิทธิในการทาํการตลาดการดาํเนินการช่อง 25 โดยรายไดใ้นส่วนท่ี GMM25 จะจดัสรรไว ้

จะไม่เกิน 70.00 ลา้นบาทต่อปี นบัตัง้แต ่1 มกราคม 2564 และสิน้สดุเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทศัน์

ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกาํหนด (รวมถึงช่วงท่ีมีการต่ออาย)ุ ซึ่งปัจจบุนัใบอนญุาตดงักล่าวจะ

สิน้สุดในวันท่ี 24 เมษายน 2572 ดังนั้น โดยรวมแลว้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน GMM25 จะไดร้ับ

รายไดจ้ากการจดัสรรขา้งตน้รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 583,333,333 บาท นอกจากนี ้GMM25 ไดร้บัค่าตอบแทน

การแต่งตั้งตัวแทนการตลาดจํานวน 67,000,000 บาท ในปี 2563 ซึ่ง GMM25 ได้รับค่าตอบแทน

ดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ 
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(3) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ โดยคํา้ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน

สัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50,00 ของเงินกู้จํานวน 2,200,000,000 บาทให้กับ 

ONE (“ธุรกรรมการคํ้าประกันเงินกู้ของ ONE”) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนของ ONE (ในฐานะผูซ้ือ้ซึ่ง

เป็นการร่วมคา้ท่ีบริษัทฯ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 31.27 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด) สาํหรบันาํไปชาํระ

ราคาซือ้ขายหุน้ GMMCH ของธุรกรรมการขายหุน้ GMMCH โดยการคํา้ประกันดงักล่าวของบริษัทฯ  

คิดเป็นวงเงนิคํา้ประกนัจาํนวนสงูสดุไม่เกิน 1,100,000,000 บาท  

 

ทัง้นี ้สรุปสาระสาํคญัของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการเก่ียวเน่ือง มีรายละเอียด ดงันี ้

 

สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายหุ้นสาํหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH 

ราคาขายหุ้น 

(ตามสัดส่วนทีบ่ริษัทฯ 

ถืออยู่) 

1,200,000,000 บาท  

ข้อจาํกัดความรับผิด ขอ้จาํกดัความรบัผิดของบรษิัทฯ ต่อ ONE ท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ระยะเวลา 

• 10 ปี สาํหรบัคาํรบัรองเก่ียวกบัตวัผูข้ายเองและกรรมสิทธิ์ของหุน้ 

• 18 เดือน สาํหรบัคาํรบัรองทั่วไปท่ีไม่เก่ียวกบัภาษีอากร 

• 5 ปี สาํหรบัคาํรบัรองท่ีเก่ียวกบัภาษีอากร 

2. ความรูข้องผูซ้ือ้ 

• บริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัผิดสาํหรบัเร่ืองท่ีปรากฎในรายการตรวจสอบ

สถานะกิจการ  (Due Diligence) ของ ONE เว้นแต่คํารับรอง

เก่ียวกบัเร่ืองของภาษี 

3. มลูค่าความเสียหาย 

• บริษัทฯ ไม่ตอ้งรับผิด ในกรณีท่ีมูลค่าความเสียหายรวมแลว้มี

มลูค่าไม่ถึง 3,000,000 บาท เวน้แต่คาํรบัรองเร่ืองของภาษี 

• ความรบัผิดสงูสดุของบรษิัทฯ จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของราคา

ซือ้ขายหุน้ส่วนของบรษิัทฯ เวน้แต่หนา้ท่ีของผูข้ายหลงัการซือ้ขาย

เสรจ็สมบรูณ ์

ข้อตกลงกระทําการ

ห ลั ง วั น ที่ ธุ ร ก รร ม

เสร็จสมบูรณ ์

ขอ้ตกลงกระทาํการหลงัวนัท่ีธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ ์มีดงันี ้

1. GMM25 ชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีกับ กสทช. 

ภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 

2. GMM25 แจ้งการเปล่ียนแปลงผู้กระทําการแทนและการเปล่ียน

โครงสรา้งการถือหุน้กบั กสทช. 

3. บรษิัทฯ ใหค้วามยินยอมเมื่อ ONE ตอ้งการใชศ้ิลปิน 

4. ไดร้บัความยินยอมการโอนยา้ยลกูจา้งจาก GMM25 
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ปัจจุบัน ONE เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMMCH และ GMM25 เข้าทาํสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

สถานีโทรทศันช์่อง GMM25 และสญัญาใหใ้ชช้ื่อรายการโทรทศันแ์ละการอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา (ธุรกรรมแต่งตัง้ ตวัแทนการตลาด) กับ GMMCH เพ่ือใหสิ้ทธิแก่เพียงผูเ้ดียวแก่ GMMCH ในการ 

(ก) จดัหาลกูคา้เพ่ือเช่าเวลาดาํเนินรายการโทรทศันท์างสถานีโทรทศันช์่อง GMM25 (ข) จดัหาลกูคา้เพ่ือ

รบัจา้งผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทศันก์บั GMM25 เพ่ือนาํออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการ

แพร่เสียงแพร่ภาพออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ค) จัดจาํหน่ายเวลาโฆษณาของ

สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25  และ (ง) ใช้ชื่อ ลิขสิทธิ์ และโลโก้ในส่วนของรายการสถานีโทรทัศน์ช่อง 

GMM25 ท่ี GMM25 เป็นเจา้ของ เพ่ือนาํไปผลิตรายการใหม่ (เรียกรวมกันว่า “สิทธิในการทาํการตลาด

การดาํเนินการช่อง 25”) โดยสาระสาํคญัของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศันช์่อง GMM25 

และสญัญาใหใ้ชช้ื่อรายการโทรทศันแ์ละการอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา มีดงันี ้

 

สรุปสาระสาํคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศนช์่อง GMM25 

สิทธิและหน้าที่ของ 

GMMCH  

GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีสิทธิแต่ เพียงผู้เดียวในการ 

ดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1. จัดหาลูกคา้เพ่ือเช่าเวลาดาํเนินรายการโทรทัศน ์ทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง GMM25  

2. จัดหาลูกคา้เพ่ือรบัจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศนก์ับ 

GMMCH เพ่ือเผยแพรท่างสถานีโทรทศันช์่อง GMM25 

3. จัดจําหน่ายเวลาโฆษณาทั้งหมดท่ีเ ป็นสิทธิของ GMM25 ของ

สถานีโทรทศันช์่อง GMM25 

โดย GMMCH ในฐานะตวัแทนทางการตลาดมีหนา้ท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อง กสทช. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ใหค้าํแนะนาํการจดัผังรายการของสถานีโทรทัศนช์่อง GMM25 เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยนายสถานีของสถานีโทรทัศน์ช่อง 

GMM25 

3. จดัหาลกูคา้ชัน้ดี และมีความสามารถและศกัยภาพในการผลิตรายการ

ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกฎหมาย และ หลักเกณฑก์าร

ใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนข์อง กสทช. หรือหลักเกณฑต์าม

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยท่ี GMMCH จะตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดใหแ้ก่ GMM25 

ในกรณีท่ี GMMCH ไม่ปฏิบตัิตามสญัญา 

หน้าทีข่อง GMM 25 GMM25 ตกลงดงัต่อไปนี ้

1. ไม่จดัหาลกูคา้ดว้ยตนเองหรือผ่านบคุคลอ่ืน 

2. ไม่ผลิตรายการดว้ยตนเอง หรือรว่มผลิตรายการกบับคุคลอ่ืน 
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การแบ่งรายได ้ 1. คู่สัญญาตกลงให้ GMM25 จัดสรรรายได้บางส่วนท่ีได้รับจากการ

ดาํเนินธุรกิจสถานีโทรทศันช์่อง 25 ไว ้จาํนวนรอ้ยละ 30 ของรายไดท่ี้

เป็นผลมาจากการดําเนินงานตามสิทธิในการทําการตลาดการ

ดาํเนินการช่อง 25 และแบ่งรายไดใ้หก้บั GMMCH เป็นจาํนวนรอ้ยละ 

70 ของรายไดด้ังกล่าว โดยท่ี GMM25 จะจัดสรรรายไดไ้วไ้ม่เกิน 70 

ลา้นบาทต่อปี 

2. GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดตกลงจ่ายค่าตอบแทนการ

แต่งตัง้ตวัแทนการตลาดใหก้บั GMM25 เป็นจาํนวน 67,000,000 บาท 

ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือตอบแทน 

GMM25 ในการแต่งตั้งและให้สิทธิแก่ตนในการดาํเนินงานภายใต้

สญัญาฉบบันี ้

ระยะเวลาของสัญญา สญัญาจะมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 และสิน้ผลเมื่อใบอนญุาต

ของสถานีโทรทศันช์่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกาํหนด (ซึ่งรวมถึงช่วง

ระยะเวลาท่ีมีการต่ออายขุองใบอนุญาตออกไป) เวน้แต่ ONE จะไม่มีอาํนาจ

ควบคุม  ใน GMMCH หรือ บริษัทฯถือหุ้นใน ONE ตํ่ ากว่ าร้อยละสิบ  

โดยบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เป็นเวลา 1 ปี 

ข้อตกลงทีส่าํคัญอื่น ๆ  ขอ้ตกลงท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ มีดงันี ้

1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนช์่อง 

GMM25 ยงัเป็นของ GMM25 เช่น หนา้ท่ีในการจดัใหม้นีายสถานี และ

หน้าท่ีในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมเข้า

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนส์าธารณะ (USO) เป็นตน้ 

2. รายได้ท่ี GMM25 ได้รับเน่ืองจากสัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินหรือ

รายการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีสัญญานี้มีผลให้เป็นของ GMM25 

ตามเดิมและไม่นบัรวมเป็นส่วนแบ่งของการจดัสรรรายไดต้ามสญัญา 

 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพยส์ินทาง

ปัญญา ของ GMM25 

สิทธิและหน้าที่ของ 

GMMCH  

GMMCH จะไดร้บั 

1. สิทธิในการใช้ชื่อรายการโทรทัศน์ท่ีคู่สัญญาตกลงกัน (“รายการ

โทรทัศนท์ีใ่ห้สิทธิ”) 

2. สิทธิในการ ทาํซํา้ ดดัแปลง แกไ้ข เพ่ิมเติม เผยแพรต่่อสาธารณชนและ

โฆษณาซึ่งงานลิขสิทธ์ิ ของ GMM25 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรายการ

โทรทศันท่ี์ใหสิ้ทธิ 

3. ผลิตรายการโทรทัศนท่ี์ใหสิ้ทธิตอนใหม่ และเผยแพร่แก่สาธารณชน  

ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ 
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4. รายการโทรทัศน์ท่ีให้สิทธิตอนใหม่ ท่ีผลิตโดย GMMCH จะเป็น

กรรมสิทธิข์อง GMMCH 

หน้าทีข่อง GMM 25 GMM25 ตกลง 

1. ให้ความร่วมมือกับ GMMCH ในการดําเนินการยื่นจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการท่ีคู่สัญญาตกลงกัน 

(“เคร่ืองหมายการค้าทีใ่ห้สิทธิ”) ต่อกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา  

2. แกไ้ขสญัญาใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายทางการคา้ท่ีใหสิ้ทธิ เพ่ือใหสิ้ทธิ 

GMMCH ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ตลอดอายุการคุม้ครองเคร่ืองหมาย

การคา้ท่ีใหสิ้ทธิ 

ระยะเวลาของสัญญา สญัญาจะมีผลใชบ้งัคบัทนัทีตัง้แตล่งนาม เวน้แต่การอนญุาตใหใ้ชช้ื่อรายการ

โทรทศันท่ี์ใหสิ้ทธิจะมีผลตัง้วนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยสญัญาจะมีผลเท่ากบั

อายุแห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ และ/หรือ เคร่ืองหมายการคา้ตามกฎหมาย  

เว้นแต่จะมีการเปล่ียนการควบคุม Change of Control ใน GMMCH หรือ 

บรษิัทฯถือหุน้ใน ONE ตํ่ากว่ารอ้ยละสิบ 

 

เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นว่า ONE มีประสบการณใ์นดา้นการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับดิจิตอลทีวี และ 

มีความพรอ้มในดา้นบุคลากรการตลาด รวมถึงมีช่องทางในการจดัหาลกูคา้และการจาํหน่ายเวลาโฆษณา

ของธุรกิจสถานีโทรทศัน ์นอกจากนี ้ท่ีผ่านมา GMM25 และ ONE เป็นผูผ้ลิตรายการโทรทศันท่ี์มีเนือ้หาและ

รูปแบบของรายการท่ีหลากหลาย อีกทัง้ช่อง ONE31 และช่อง GMM25 มีคอนเทนตท่ี์นาํเสนอต่อกลุ่มผูช้ม

ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหก้ารเขา้ทาํธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนทางการตลาดจึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงลกูคา้

ท่ีตอ้งการซือ้ส่ือโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือ บริษัทตวัแทนโฆษณา ดงันัน้ บริษัทฯ เห็นถึง

โอกาสดงักล่าว จึงเสนอให ้GMM25 พิจารณาเขา้ทาํธุรกรรมแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดเพ่ือแต่งตัง้ GMMCH 

ใหเ้ป็นตัวแทนการตลาดสาํหรบัการสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของสถานีโทรทศันข์อง GMM25 ซึ่งรวมถึง

การจัดหาลูกคา้ และการจัดจาํหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนช์่อง GMM25 โดย GMM25 ไดร้ับ

ค่าตอบแทนการแต่งตั้งตัวแทนการตลาดจํานวน 67,000,000 บาท ในปี 2563 ซึ่ง GMM25 ได้รับ

ค่าตอบแทนดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ และ GMM25 จะทาํการจัดสรรรายไดบ้างส่วนไวเ้ท่ากับรอ้ยละ 30.00 

ของรายไดท่ี้ไดร้บัจากธุรกิจสถานีโทรทัศนช์่อง 25 และแบ่งรายไดใ้หก้ับ GMMCH เป็นจาํนวนรอ้ยละ 

70.00 ของรายไดท่ี้เป็นผลมาจากการดาํเนินงานตามสิทธิในการทาํการตลาดการดาํเนินการช่อง 25 ทัง้นี ้

รายไดใ้นส่วนท่ี GMM25 จะจัดสรรไว้จะมีมูลค่าไม่เกิน 70.00 ลา้นบาทต่อปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2564 และสิน้สดุเมื่อใบอนญุาตของสถานีโทรทศันช์่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามท่ีกาํหนด (รวมถึงช่วงท่ี

มีการต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิน้สุดในวันท่ี 24 เมษายน 2572 ดังนั้น โดยรวมแลว้ใน

ระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน GMM25 จะจดัสรรรายไดจ้ากเงื่อนไขขา้งตน้รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 583,333,333 บาท  

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการเก่ียวเน่ืองขา้งตน้ ปรากฏตามหนงัสือแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เร่ือง (ก) การจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) สาํหรบัขายหุน้



 

10 

ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกัด และการเขา้ทาํสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์

ช่อง GMM25 และสญัญาใหใ้ชช้ื่อรายการโทรทศันแ์ละการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา ของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จาํกัด (ข) การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

สาํหรบัการเขา้ซือ้หุน้ในบรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จาํกดั บรษิัท คอนเทนต ์แอนด ์อารต์ติสท ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

และ บรษิัท เอ-ไทม ์ทราเวิลเลอร ์จาํกดั ของบรษิัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จาํกดั และ (ค) การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) แก่ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด ซึ่งได้

เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 (รวมถึงฉบบัท่ีมีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

นอกจากนี้ ตามท่ีบริษัทฯ ได้เข้าทาํสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ ONE อันได้แก่ บริษัท 

ประนนัทภ์รณ ์จาํกดั และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในช่วงก่อนหนา้นี ้เน่ืองจากสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้

ไม่ไดม้ีขอ้ตกลงท่ีกาํหนดใหส้ญัญาฉบับนีสิ้น้สุดลงหาก ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดังนัน้ 

บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มผูถื้อหุน้ของ ONE เพ่ือพิจารณายกเลิกหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไข

ของสญัญาดงักล่าว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ซึ่งการยกเลิก

หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ และ ONE 

เน่ืองจากเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวเป็นเพียงข้อตกลงท่ีกาํหนดรายละเอียดและ

เงื่อนไขในการบรหิารจดัการกิจการของ ONE รว่มกนัระหว่างผูถื้อหุน้เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและใหเ้ป็นตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มเท่านัน้  

 

ทัง้นี ้กรอบการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

 

3.1 รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป 

 

ผู้ออกและเสนอขาย

หลักทรัพย ์

บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั หรือ ONE 

ประเภทหลักทรัพยท์ี่

เสนอขาย 

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ ONE (ปัจจุบนัหุน้สามญัของ ONE ยงัไม่มีสถานะเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยอ่ื์น 

สั ด ส่ ว น หุ้ น ส า มั ญ

เพิ่มทุนทีเ่สนอขาย 

สดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของทนุชาํระแลว้ภายหลงัการเพ่ิมทนุ 

มูลค่าทีต่ราไว้ หุน้ละ 100.00 บาท (มลูค่าท่ีตราไวอ้าจมีการเปล่ียนแปลง) 

ราคาเสนอขาย ยงัมิไดม้ีการกาํหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตอ้งสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย์

ของผูล้งทนุต่อไป (Book Building) 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายหลงัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให ้ONE เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

ทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์และหนังสือ 

ชีช้วนมีผลใชบ้ังคบั และตลาดหลักทรพัยฯ์ อนุมัติคาํขอใหร้บัหุน้สามญัเพ่ิม
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ทุนของ ONE เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขใหม้ีการกระจายการ 

ถือหุน้รายย่อยใหค้รบถว้น  

รายละเอียดอื่นๆ  บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดท่ีสาํคญัและความคืบหนา้เก่ียวกับการเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ ONE ใหผู้ถื้อหุน้

ของบรษิัทฯ ทราบต่อไป 

หมายเหต:ุ รายละเอียดขา้งตน้อาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ซึ่งขึน้อยู่กบัมติท่ีประชมุผูถ้ือหุน้และมติคณะกรรมการของ ONE ในเรื่องท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

 

3.2 รายละเอียดของ ONE 

 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึ่งประกอบ

ธุรกิจผลิตคอนเทนตท่ี์มุ่งเนน้การออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศนใ์นระบบ

ดิจิทลัทีว ี

ทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศกมนตรี) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ทุนจดทะเบียนและ

ทุนชาํระแล้ว 

3,810,000,000 บาท 

มู ล ค่ า ที่ ต ร า ไ ว้   

ณ ปัจจุบัน 

100.00 บาท (มลูค่าท่ีตราไวอ้าจมีการเปล่ียนแปลง) 

 

3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ ONE 

 

โครงสรา้งการถือหุน้ปัจจบุนัของ ONE และโครงสรา้งการถือหุน้ภายหลงั IPO สามารถสรุปไดด้งันี ้

 

โครงสรา้งการถือหุน้ก่อนการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 
 

กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ONE 

GRAMMY บจ.ประนันทภ์รณ ์

50.00% 31.27% 7.09% 

บจ.ซีเนริโอ 

25.00% 52.67% 

11.64% 

ผู้ถือหุ้นอื่น 

22.33% 
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โครงสรา้งการถือหุน้ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์(อา้งอิงสดัส่วนการออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่รอ้ยละ 

20.00 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมดของ ONE ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปครัง้

แรก (IPO) 

 
 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของ ONE ก่อนและหลงั IPO มีดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อน IPO หลัง IPO 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

1 บจ. ประนนัทภ์รณ ์ 19,050,000 50.00 19,050,000 40.00 

2 บริษัทฯ 11,915,497 31.27 11,915,497 25.02 

3 กลุ่มนายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ 
7,134,500 18.73 7,134,500 5.67 

 ประกอบดว้ย         

 3.1 นาย ถกลเกียรติ วรีวรรณ 1,500,000 3.94 1,500,000 3.15 

 3.2 บจ. วนั ทาํ ดี  1,200,000 3.15 1,200,000 2.52 

4 บจ. ซีเนริโอ 4,434,500 11.64 4,434,500 9.31 

5 นาง บุษบา ดาวเรือง 2 0.000005 2 0.000004 

6 นาง มณฑนา ถาวรานนท ์ 1 0.000003 1 0.000002 

7 ประชาชนทั่วไป - - 9,525,000 20.00 

รวม 38,100,000 100.00 47,625,000 100.00 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชย ์ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 

กลุ่มนายถกลเกียรติ

วีรวรรณ 
 

ONE 

GRAMMY 

40.00% 25.02% 5.67% 

บจ.ซีเนริโอ 

25.00% 52.67 % 

9.31% 

ประชาชน
ทั่วไป 

20.00% 

ผู้ถือหุ้นอื่น 

22.33 % 

บจ.ประนันทภ์รณ ์



 

13 

3.4 คณะกรรมการของ ONE 

ลาํดับ ชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นาย ไพบลูย ์ดาํรงชยัธรรม ประธานกรรมการ 

2 นาย ฟ้าใหม่ ดาํรงชยัธรรม กรรมการ 

3 นาย ระฟ้า ดาํรงชยัธรรม กรรมการ 

4 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการ 

5 นาย ปิยะ ซอโสตถกิลุ กรรมการ 

6 นางสาว ปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

7 นาย ประดิษฐ์ ทีฆกลุ กรรมการ 

8 นาย ตนพุล วิรุฬหการุญ กรรมการ 

9 นาย อรรณพ เสนะสทุธิพนัธุ ์ กรรมการ 

10 นางสาว ฐานนัดร ์บรรจงด ี กรรมการ 

11 นาง เสาวณีย ์ไทยรุง่โรจน ์ กรรมการอิสระ 

12 นาย สมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์ กรรมการอิสระ 

13 นางสาว สวุภา เจรญิยิ่ง กรรมการอิสระ 

14 นาง ดวงมณี สขุมุ กรรมการอิสระ 

15 นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการอิสระ 

 
3.5 สรุปฐานะทางการเงนิรวมและผลการดาํเนินงานรวมของ ONE สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 

งบการเงนิรวม (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ คา่บรกิาร ค่าลิขสิทธ์ิ และอ่ืนๆ 2,773.03 3,215.10 

ตน้ทนุการบรกิาร (1,548.95) (1,538.93) 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย การบรกิาร และการบรหิาร (868.34) (922.41) 

กาํไรก่อนรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ทางการเงิน และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 355.73 753.77 

กาํไรสาํหรบัปี 178.39 633.90 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

สินทรพัยร์วม 4,168.36 7,480.91 

หนีสิ้นรวม 2,692.12 5,376.03 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,476.24 2,104.88 

หมายเหต:ุ อา้งอิงตามงบการเงนิรวมทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของ ONE ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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4. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ  
 

4.1 ผลประโยชนต์่อผู้ถือหุ้นของ GRAMMY 

(1) เพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนไดท้ัง้ในหุน้สามญั

ของ GRAMMY และ/หรือ ONE ตามนโยบายการลงทนุของผูล้งทนุแต่ละราย 

(2) ภายหลงัจาก ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หุน้ของ ONE อาจมีมลูค่าสงูขึน้ตามราคา

ตลาด ซึ่งเป็นการเพ่ิมมลูค่าหุน้ของ GRAMMY ทางออ้ม 
 

4.2 ผลประโยชนต์่อ GRAMMY 

(1) ภายหลังจากท่ี ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ มูลค่าของหุน้ ONE จะสะทอ้นมูลค่า

ตลาดซึ่งเป็นการสะทอ้นมลูค่าโดยออ้มในมลูค่าเงินลงทนุใน ONE ของ GRAMMY 

(2) ONE จะสามารถนาํเงินท่ีไดจ้ากการ IPO ครัง้นีม้าใชใ้นการขยายธุรกิจได ้ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาส

ในการเติบโต และสรา้งรายไดแ้ละกาํไรใหแ้ก่ ONE โดยจะส่งผลทางบวกแก่มูลค่าเงินลงทุนใน 

ONE ของ GRAMMY 

(3) เสริมสรา้งให้ ONE มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) ระหว่าง ONE และ GRAMMY ในการพัฒนาส่ือหรือ

บรกิารอ่ืนๆ รว่มกนัต่อไปในอนาคต 

(4) ONE สามารถนาํเงินบางส่วนท่ีไดจ้ากการ IPO มาชาํระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินท่ีใชช้าํระ 

ค่าหุ้นของ GMMCH ตามท่ีไดเ้ข้าทาํรายการซือ้ขายหุ้นของ GMMCH เมื่อไตรมาส 4 ปี 2563  

ซึ่งอาจทาํให ้GRAMMY มีโอกาสไดร้บัการปลดภาระคํา้ประกนัเงินกูด้งักล่าวบางส่วนไดเ้รว็ขึน้ 

 

4.3 ผลประโยชนต์่อ ONE 

(1) ไดร้บัเงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)  

เพ่ือนาํเงินท่ีไดร้บัดงักล่าวไปใชใ้นการลงทนุและขยายธุรกิจ รวมถึงชาํระหนีบ้างส่วนของ ONE 

(2) การท่ี ONE มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดร้บัเงินจากการระดมทุน 

จะเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่นและคล่องตวัในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายและอาจไดร้บั

เงื่อนไขทางการเงินท่ีดีขึน้  

(3) จากการท่ี ONE มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ จะส่งเสริมให ้ONE เป็นท่ี

รูจ้กัมากขึน้ ซึ่งอาจสรา้งความน่าสนใจและดงึดดูต่อนกัลงทุนอ่ืนๆ รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการสรา้ง

พันธมิตรทางธุรกิจมากขึน้ นอกจากนี ้การมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์  

ยงัส่งผลเชิงบวกต่อการแสวงหาบคุลากรเขา้มาทาํงานในบรษิัท 

 

5. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการ IPO จากการเข้าทาํรายการ 
 

แผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการ IPO เบือ้งตน้ มีดงันี ้

(1) ใชใ้นการขยายธุรกิจของ ONE ในอนาคต และ/หรือ 

(2) ชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ 

(3) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงานของ ONE 
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ทั้งนี ้ONE จะมีการกาํหนดรายละเอียดและโครงการท่ีจะใชเ้งินจากการระดุมทุนจาก IPO ในแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์(แบบ 69-1) และหนังสือชีช้วนของ ONE ต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่

ระหว่างการจดัเตรียมขอ้มลูประกอบการจดัทาํหนงัสือชีช้วน 

 

6. เงือ่นไขการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ของ ONE 

 

(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ONE มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไป

เป็นครัง้แรก (IPO) และการนาํหุน้สามญัของ ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลดัทรพัยฯ์ 

(2) ONE ไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปและแบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 

(3) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามเห็นชอบในการรบัหุน้สามญัของ ONE เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์

(4) ONE ไดม้ีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

ต่อประชาชนทั่วไป 

 

7. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/Control Dilution) 

ในกรณีท่ี ONE ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ตามแผนการ

ดาํเนินการข้างตน้ จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน ONE ลดลง 

รอ้ยละ 20.00 ของส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม  

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

เน่ืองจากหุน้ท่ีเสนอขายเป็นหุน้สามญัของ ONE จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาด

ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญ 

ใน ONE จะส่งผลใหส้ดัส่วนการรบัรูก้าํไรใน ONE ลดลง 

 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ของ ONE 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าการดาํเนินการตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ 

ONE ขา้งตน้เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลต่อบรษิัทฯ โดยเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ และ ONE จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ ONE ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

และนําหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการเข้า 

จดทะเบียนของ ONE ขา้งตน้ จะเป็นการช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงินใหแ้ก่บรษิัทฯ และ ONE 

โดย ONE จะสามารถระดมทนุเพ่ือนาํไปใชใ้นการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และ/หรือ ชาํระคืนหนีส้ถาบนั
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การเงิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการสรา้งโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละกาํไร เสริมสรา้งสภาพคล่องของ ONE  

และ/หรือลดตน้ทนุทางการเงินของ ONE รวมถึงช่วยลดภาระการพ่ึงพิงแหล่งเงินทนุจากบรษิัทฯ ไดอี้กดว้ย 

 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการ 

 

ไม่ม ี
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