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ด้ วยที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษั ท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ” หรื อ “GRAMMY”) ครังที
8/2557 เมือวันที 24 ธันวาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน ดังนี
1. มีมติให้ ความเห็นชอบการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด1 (“จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง”) ให้ กับนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) และ/หรื อนิติบุคคลทีนายถกล
เกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด และ/หรื อกลุ่มบุคคลอืนทีมีความสัมพันธ์ กับ
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุม่ ผู้ซือ” หรือ “กลุม่ นายถกลเกียรติ”) (โดยบริษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดของกลุ่มผู้ซือ
ให้ ทราบเพิมเติมภายหลังจากทีมีความชัดเจนแน่นอนแล้ ว) โดยหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงทีกลุ่มนายถกล
เกียรติจะถือครองภายหลังการทํารายการมีจํานวนรวมเท่ากับ 4,410,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลังจากจีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทุนแล้ ว) คิดเป็ นมูลค่ารวม 441,000,000 บาท
2. มีมติให้ ความเห็นชอบการขายเงินลงทุนทังทางตรงและทางอ้ อมในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด (“แอ็กซ์ สตูดิโอ”)
ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 50 และถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 12.52 (รวม
เป็ นร้ อยละ 62.5) ให้ กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ
(ภายหลังจากทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในข้ อ 1 โดยทังสองฝ่ ายถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ในสัดส่วนร้ อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ) ทังนี ในปั จจุบันบริ ษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในแอ็กซ์ สตูดิโอจํานวน
2,024,999 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 202,499,900 บาท
ทังนี หากบริษัทฯ ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํารายการในข้ อ 2 แต่ไม่ได้ รับการอนุมัติให้ เข้ า
ทํารายการตามวาระที 1 ให้ ถือว่าการเข้ าทํารายการตามวาระที 2 ไม่ได้ รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
เช่นกัน

1

เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลั ทีวี เทรดดิง จํากัด และได้ เปลียนชือบริษัทเป็ นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด เมือวันที 12
มิถนุ ายน 2557
2
บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ผ่านบริษัท ซีเนริโอ จํากัด (“ซีเนริโอ”) โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้ อยละ 50
(ข้ อ มูล ณ วันที 20 มิถุนายน 2557) ขณะที บริ ษัท ฯ ถื อหุ้นทางอ้ อ มในซี เนริ โอผ่า นบริ ษั ทย่ อย คื อ บริ ษัท จีเ อ็มเอ็ ม มีเ ดีย จํ ากั ด
(มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ”) ในสัดส่วนร้ อยละ 25 (ข้ อมูล ณ วันที 22 เมษายน 2557) และบริ ษัทฯ ถื อหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.92 (ข้ อมูล ณ วันที 18 เมษายน 2557) โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิมเติมในแผนภาพที 1 ในบทสรุปผู้บริหาร
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การเข้ าทํ ารายการดังกล่า วข้ า งต้ น ถือ เป็ นรายการจํ า หน่ า ยไปซึงสิน ทรั พ ย์ ต ามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 และทีแก้ ไขเพิมเติม (“ประกาศได้ มาและจําหน่ายไป”) มีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับ ร้ อยละ 33.99 และร้ อยละ 41.99 ตามลําดับ ซึงเป็ นขนาดรายการเมื อคํานวณตามเกณฑ์ มูลค่าสิน ทรัพย์ ที มีตัวตน
(NTA) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557 รวมเป็ นขนาดรายการทังหมดเท่ากับร้ อย
ละ 75.98 ซึงมีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 100.00 เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
ประเภทที 1 ภายใต้ ประกาศได้ มาและจําหน่ายไป
นอกจากนี ด้ วยเหตุทีนายถกลเกียรติเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ.21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ที บจ/ป 22-01 โดยนาย
ถกลเกียรติเป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามทีกําหนด คือ เป็ นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีรายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุด
ของบริ ษัทฯ3 รวมทังเป็ นกรรมการของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงและจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
(ภายหลังจากทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติการเข้ าทํารายการในข้ อ 1 กลุ่มนายถกลเกียรติจะถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงใน
สัดส่วนร้ อยละ 49) และปั จจุบนั นายถกลเกียรติเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ4 ดังนัน การเข้ าทํารายการดังกล่าว
ข้ างต้ นจึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที เกี ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที 19
พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ ไขเพิมเติม (“ประกาศเกียวโยง”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 77.04 และร้ อยละ 44.24 ของ
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ รวมเป็ นขนาดรายการทังหมดเท่ากับร้ อยละ
121.28 ซึงขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
ดังนัน บริษัทฯ มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และต้ องขอ
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือ หุ้นที มาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสีย งลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี ส่วนได้ เ สีย รวมทังบริ ษั ทฯ ต้ องจัดให้ มี ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของ
รายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 24 ธันวาคม 2557 ได้ มีมติอนุมัติแต่งตังให้ บริ ษัท เจดี พาร์ ท
เนอร์ จํา กัด (“ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ” หรื อ “IFA”) ในฐานะที ปรึ กษาทางการเงิ นที ได้ รับ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจากบริษัทฯ เป็ นทีปรึกษาทางการเงิน
อิ ส ระในการให้ ค วามเห็ น เกี ยวกับ ความสมเหตุส มผลของราคาและเงื อนไขการเข้ าทํ า รายการต่ อ ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการเกียวโยงกันของบริษัทฯ ในครังนี
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ปั จจุบนั นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายธุรกิ จจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวี ของบริ ษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ที
ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ อันได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุ่ม
นายถกลเกียรติถือหุ้นทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ผ่าน ซีเนริโอ โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้ อยละ 50 (ข้ อมูล ณ วันที
20 มิถนุ ายน 2557) ขณะทีนายถกลเกียรติถือหุ้นในซีเนริโอในสัดส่วนร้ อยละ 52.50 (ข้ อมูล ณ วันที 22 เมษายน 2557)
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รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี จัดทําขึนจากข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้ รับจาก
บริ ษัทฯ และข้ อมูลทีเผยแพร่ ต่อสาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงิ นอิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ
ปั จจุบนั ในการพิจารณาเพือให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลง
ไปอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้ วย ซึงข้ อมูลทีใช้ ในการ
จัดทํารายงานฉบับนี เช่น
 มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ
 สารสนเทศการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการเกียวโยงกันของบริษัทฯ
 ข้ อมูลข่า วสารที เกียวข้ อ งกับ การเข้ าทํา รายการ ซึงเผยแพร่ ผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ และ/หรื อ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือทีเปิ ดเผยในสาธารณะ
 แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ
 งบการเงินของบริ ษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รั บอนุญาตของบริ ษั ทฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557
 งบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาต
ของกิจการ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธัน วาคม 2556 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30
กันยายน 2557
 งบการเงินของแอ็กซ์ สตูดิโอทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตของกิจการ สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557
 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ
 ข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจากบริษัทฯ
นอกจากนี การจัดทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู่ภายใต้ สมมติฐาน ดังนี
 ข้ อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับจากบริ ษัท ฯ รวมถึงข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นจริง และความเห็นทีแสดงไว้ สามารถเชือถือได้ และใกล้ เคียงกับ
สภาพความจริง ณ ปั จจุบนั
 ไม่ มีเ หตุก ารณ์ ใดทีได้ เกิ ดขึน หรื อ กํ าลังจะเกิ ด หรื อ มี ความเป็ นไปได้ ว่ าจะเกิ ด ที อาจจะส่ง ผลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริ ษั ทฯ จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิง จี เอ็ม เอ็ม วัน ที วี
และแอ็กซ์ สตูดิโอ
 สัญญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีและแอ็กซ์
สตูดิ โ อที ทํ า กับ คู่สัญญายัง คงถูก ต้ องตามกฎหมาย มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และผลผูก พัน ตามสัญ ญา และไม่ มี ก าร
เปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก
ทังนี ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระได้ จัดทํา รายงานความเห็น เกี ยวกับ การเข้ าทํ ารายการจํ าหน่ายไปซึงสิน ทรั พย์ และ
รายการทีเกียวโยงของบริษัทฯ ณ วันที 24 ธันวาคม 2557 และขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าทีศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้
กล่าวมาข้ างต้ น ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์ อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐาน
ว่าข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจากบริษัทฯ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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และข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง เป็ นข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นความจริ งในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็น
นี ดังนัน หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถูกต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีการเปลียนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่ อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน อิสระในการให้ ความเห็นในครังนี ด้ วยเหตุนี ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตจากปั จจัยดังกล่าวได้ อีก
ทังความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อการเข้ าทํารายการ
ดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสําหรับการเข้ าทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อจํากัด และ
ความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครังนีด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม ทังนี การให้
ความเห็นนีมิได้ เป็ นการรับรองผลสําเร็จของการเข้ าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียว
โยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี
บทสรุ ปผู้บริ หาร
สืบเนืองจากบริษัทฯ มีนโยบายทีจะสร้ างเสริมความแข็งแกร่งในด้ านความร่ วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทีมีศักยภาพ
และความชํานาญเฉพาะทางเพือสนับสนุนการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั ซึงเป็ นหนึงในธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน อัน
เป็ นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริ ษัทฯ ในอนาคตและสร้ างความเชือมัน
จากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการสร้ างผลตอบแทนให้ กบั บริษัทฯ
ในระยะยาว ด้ วยเหตุนี ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 24 ธันวาคม 2557 จึงมีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ
สละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้ แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ จํานวน 4,408,000 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 440,800,000 บาท เพือให้ กลุม่ นายถกลเกียรติเข้ าร่วมเป็ นผู้ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึง
เป็ นกิ จ การที ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารผลิตรายการวิ ท ยุแ ละโทรทัศ น์ ใ นระบบความคมชัด สูง (High Definition : HD)
นอกเหนือจากทีนายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของบริ ษัทฯ และ
ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริหารช่อง ONE อยู่แล้ วในปั จจุบนั
ทังนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด5 (“จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี”) ซึงจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวี เป็ นผู้ถือใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ ก ารโทรทัศ น์ ในระบบดิจิ ทัลประเภทบริ การทางธุ รกิจ ระดับชาติ
หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง ซึงมีอายุ 15 ปี (เริ มตังแต่วันที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน 2572) และเป็ น
ผู้ดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั ประเภทรายการทัวไปความคมชัดสูง (วาไรตี เอชดี) ภายใต้ ชือช่อง “ONE” ออก อากาศภายใต้ ช่อง
หมายเลข 31 สําหรับการรับชมผ่านเสาอากาศดิจิทัลทีวี กล่องดิจิทัลทีวี หรื อโทรทัศน์ ทีรับสัญญาณดิจิทัลได้ และภายใต้ ช่อง
หมายเลข 41 สําหรับการรับชมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียม
5

เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลั ทีวี จํากัด และได้ เปลียนชือบริษัทเป็ นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด เมือวันที 12 มิถุนายน 2557
ทังนี ณ วันที 13 มิถนุ ายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 3,999,998 หุ้น หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 100

6

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

นอกจากนี ภายหลังการเข้ า ทํารายการดัง กล่า ว เงือนไขของสัญญาระหว่า งผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)
ระหว่างบริษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ ฉบับลงวันที 23 ธันวาคม 2557 ระบุว่า กลุ่มนายถกลเกียรติจะโอนย้ ายบุคลากรและ
จําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของบริ ษัท ซีเนริ โอ จํากัด (“ซีเนริ โอ”) ซึงเป็ น
กิจการทีประกอบธุรกิจผลิตละคร รายการโทรทัศน์ และละครเวที ทีมีกลุม่ นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม (นายถกลเกียรติถือ
หุ้นซีเนริโอร้ อยละ 52.50) มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยจะจําหน่ายสินทรัพย์ และอุปกรณ์ ของซีเนริ โอ ในราคาเท่ากับ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันเข้ าทํารายการ ทังนี สาระสําคัญจะเป็ นการรับโอนบุคลากรเป็ นหลัก จากนันซีเนริ โอจะไม่
ประกอบธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ซึงเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงและจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
(“กลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง”) ในอนาคต แต่จะยังคงสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท
รดดิง ต่อไปได้ เช่น ธุรกิจละครเวที ธุรกิจจัดการแสดงคอนเสิร์ต อีกทัง ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารบริ ษัทฯ ระบุว่า บริ ษัท
ฯ จะโอนย้ ายบุคลากรและสินทรัพย์และอุปกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของบริ ษัท เอ็กแซ็กท์ จํากัด6
(“เอ็กแซ็กท์”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทีประกอบธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
เช่นกัน โดยจะจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์ของเอ็กแซ็กท์ ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันเข้ าทํารายการ
เพือให้ ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ทีจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ช่องทีวีดาวเทียม และช่องทีวีดิจิทัล ONE ใน
อนาคตอยู่ภายใต้ การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพียงแห่งเดียวเท่านัน ทังนี โครงสร้ างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิง ก่อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ เป็ นดังนี
แผนภาพที 1 โครงสร้ างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ก่ อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ
หลังเข้ าทํารายการ

ก่ อนเข้ าทํารายการ
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี

นายถกลเกียรติ

99.92%
บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

25%

บจก.เอ็กแซ็กท์
ผลิตละครและรายการโทรทัศน์

บจก.ซีเนริ โอ
ผลิตละครและรายการ
โทรทัศน์/ ละครเวที/
จัดคอนเสิร์ต

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิง
ทุนชําระแล้ ว 400 ล้านบาท
ธุรกิ จลงทุน
100%

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี

ทุนชําระแล้ ว 400 ล้านบาท
ถื อ ใบอนุญาตทีวีดิจิทลั (วาไรตี เอชดี)/บริ หารช่อ งทีวีดิจิทลั “ONE”

กลุ่ม
นายถกลเกี ยรติ

นายถกลเกียรติ

99.92%

52.50%

100%
100%

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี

บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

52.50%
25%

100%
บจก.เอ็กแซ็กท์
งานอั นมีลิขสิทธิ (Library)
51%

บุค ลากร/สินทรัพย์/อุปกรณ์ธุ รกิจ TV

บจก.ซีเนริ โอ
ละครเวที/ จัดคอนเสิร์ต/
งานอั นมีลิขสิทธิ
(Library)
49%

บุค ลากร/สินทรัพ ย์ /
อุปกรณ์ธุรกิจ TV

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิง

ทุนชําระแล้ ว 900 ล้านบาท
ธุรกิ จลงทุน/ ผลิตละครและรายการโทรทัศน์
100%

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี

ทุนชําระแล้ ว 900 ล้ านบาท
ถื อ ใบอนุญาตทีวีดิจิทลั (วาไรตี เอชดี)/บริ หารช่องทีวีดิจิทลั “ONE”

หมายเหตุ - ภายหลังการเข้ าทํารายการ ซีเนริ โอและเอ็กแซ็กท์ดําเนินการโอนบุคลากรและขายสินทรัพย์และอุปกรณ์ ในส่วนธุรกิจผลิตละคร
และรายการโทรทัศน์มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นอืนของซีเนริ โอ ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 22.50 โดยผู้ถือหุ้น 5 รายรองจากนายถกลเกียรติและจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ได้ แก่ นาง
สมศรี พฤทธิพนั ธุ์ ถือหุ้นร้ อยละ 4.00นางสาวสุธาสินี บุศราพันธ์ ถือหุ้นร้ อยละ 4.00 นายนิพนธ์ ผิวเณร ถือหุ้นร้ อยละ 3.29
นายสุรพล พีรพงศ์พิพฒ
ั น์ ถือหุ้นร้ อยละ 1.71 นางพิยดา อัครเศรณี ถือหุ้นร้ อยละ 1.59
6

ณ วันที 17 เมษายน 2557 บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมในเอ็กแซ็กท์ ผ่านจีเอ็มเอ็ม มีเดีย โดยจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ถือหุ้นเอ็กแซ็กท์ ร้ อยละ 100 ทังนี
กรรมการของเอ็กแซ็กท์ ประกอบด้ วย นางสายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา นายถกลเกียรติ วีรวรรณ น.ส.สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ และนางสมศรี
พฤทธิพนั ธุ์
7

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

ทังนี กรณีทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้ แก่
กลุม่ นายถกลเกียรติ ซึงจะส่งผลให้ กลุม่ นายถกลเกียรติเข้ าร่วมเป็ นผู้ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํานวน 4,410,000 หุ้น
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลังจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทํา
การเพิมทุนแล้ ว) บริษัทฯ เห็นว่าเพือเป็ นการเพิมประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ เกิดความคล่องตัวใน
การประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้ การประสานความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่างบริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม บริษัทฯ ประสงค์ ทีจะปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทีประกอบธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลและ
ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง อันได้ แก่ แอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงให้ บริ การสถานทีถ่ายทํา
ละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิงต่างๆ (ให้ เช่าสตูดิโอ) ให้ มาอยู่ภายใต้ การถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทังหมด โดย
ภายหลังการเข้ าทํารายการเสร็จสิน แอ็กซ์ สตูดิโอ จะให้ บริ การให้ เช่าสตูดิโอสําหรับผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของกลุ่มจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเป็ นหลัก ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 24 ธันวาคม 2557 จึงมีมติ
อนุมตั ิให้ บริษัทฯ ขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมทังหมด7 จํานวน 2,531,249 หุ้น ให้ แก่จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่ารายการทังสิน 253,124,900 บาท ขณะทีซีเนริ โอ (มีนายถกล
เกียรติเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 52.50) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกฝ่ ายหนึงของแอ็กซ์ สตูดิโอจะขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ
8
ทีตนถือครองอยู่ทงหมด
ั
ในราคาหุ้นละ 100 บาท ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเช่นกัน ส่งผลให้ ภายหลังการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าว จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในแอ็กซ์ สตูดิโอ ทังนี โครงสร้ างการถือหุ้นของแอ็กซ์
สตูดิโอ ก่อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ เป็ นดังนี

แผนภาพที 2 โครงสร้ างการถือหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ ก่ อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ
หลังเข้ าทํารายการ

ก่ อนเข้ าทํารายการ
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี

กลุ่ม
นายถกลเกี ยรติ

นายถกลเกียรติ

99.92%
บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
บจก.เอ็51%
กแซ็กท์

บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

52.50%
บจก.ซีเนริ โอ

100%
51%

49%

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิง

100%

100%

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี
50%

50%

25%

นายถกลเกียรติ

บจก.เอ็กแซ็กท์

49%

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิง

บจก.แอ็ กซ์ สตูดิโอ

99.92%

บจก.ซีเนริ โอ

100%
51%

52.50%

25%

กลุ่ม
นายถกลเกี ยรติ

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี

บจก.จีเอ็ มเอ็ ม
วัน ทีวี

100%

บจก.แอ็ กซ์ สตูด ิโอ
ให้ บริ การสถานที
ถ่ ายละคร ภาพยนตร์

ให้ บริ การสถานทีถ่ายละคร ภาพยนตร์

7

บริ ษัทฯ ถื อหุ้นทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ผ่าน ซีเนริ โอ โดยซีเนริ โอถื อหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้ อยละ 50 (ข้ อมูล ณ วันที 20
มิถุนายน 2557) ขณะทีบริ ษัทฯ ถื อหุ้นทางอ้ อมในซีเนริ โอผ่านบริ ษัทย่อย คือ บริ ษั ท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ ม
มีเดีย”) ในสัดส่วนร้ อ ยละ 25 (ข้ อมูล ณ วันที 22 เมษายน 2557) และบริ ษัทฯ ถื อหุ้น ในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วนร้ อยละ 99.92
(ข้ อมูล ณ วันที 18 เมษายน 2557)
8
ซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอ จํานวน 2,024,998 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 (ข้ อมูล ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557)
8

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

การสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ และการขายเงิน
ลงทุนทังทางตรงและทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ตาม
ประกาศได้ ม าหรื อจําหน่า ยไป โดยมีข นาดรายการสูงสุด เท่ากับร้ อยละ 33.99 และร้ อ ยละ 41.99 ตามลําดับ ซึงเป็ นขนาด
รายการเมือคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตน (NTA) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สินสุด ณ วันที 30
กันยายน 2557 เมือรวมขนาดรายการของทังสองรายการจะเท่ากับร้ อยละ 75.98 ซึงมากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้ อยละ
100.00 เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ ประกาศได้ มาและจําหน่ายไป
นอกจากนี เนืองจากนายถกลเกียรติเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน กับบริ ษัทฯ9 รวมทังเป็ นกรรมการของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิงและจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (กลุ่มนายถกลเกียรติจะถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงใน
สัดส่วนร้ อยละ 49 ภายหลังจากทีประชุมผู้ถอื หุ้นได้ อนุมตั ิการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ให้ แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ) และปั จจุบนั นายถกลเกียรติเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ10 ดังนัน การเข้ าทํารายการ
ทัง 2 รายการดังกล่าวข้ างต้ น จึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 77.04
และร้ อยละ 44.24 ของสินทรัพย์ ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ รวมเป็ นขนาด
รายการทังหมดเท่ากับร้ อยละ 121.28 ซึงมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ ทีมีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ ดังนัน บริ ษัทฯ มี
หน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และต้ องขออนุมัติการเข้ าทํารายการ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้ องจัดให้ มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้
ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของ
ราคาและเงือนไขของการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ และการ
ขายหุ้นทังทางตรงและทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้ กบั จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการ
เข้ าทํารายการดังกล่าว สรุปได้ ดงั นี
การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่ วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่ กลุ่มนายถกลเกียรติ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนืองจาก
1. การเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในดําเนิน
ธุรกิจดิจิทลั ทีวีของกลุม่ บริษัทฯ เนืองจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานอันเป็ นทีรู้ จักและได้ รับ
การยอมรับของนายถกลเกียรติ ประกอบกับการโอนย้ ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ ในส่วนธุรกิจผลิตละคร
และรายการโทรทัศน์ จากซีเนริ โอและเอ็กแซ็กท์ มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ส่งผลให้ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง มีความพร้ อมและมีศกั ยภาพในการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ทีมีคณ
ุ ภาพ
2. เป็ นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรทีมีศักยภาพไว้ กับบริ ษัทฯ ในระยะยาว เพือผลักดันช่องทีวีดิจิทัล ONE
ได้ รับความนิยมจากผู้ชม (Rating) และรายได้ จากการขายเวลาโฆษณาเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ซึงการ
9

ปั จจุบนั นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายธุรกิ จจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีข องบริ ษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ที
ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ อันได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุ่ม
10
นายถกลเกียรติถือหุ้นทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอผ่านซีเนริโอ โดยซีเนริ โอถื อหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้ อยละ 50 (ข้ อมูล ณ วันที
20 มิถนุ ายน 2557) ขณะทีนายถกลเกียรติถือหุ้นในซีเนริโอในสัดส่วนร้ อยละ 52.50 (ข้ อมูล ณ วันที 22 เมษายน 2557)

9

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

3.

4.

5.

6.

เติบโตของช่องทีวีดิจิทลั ONE ดังกล่าว จะสนับสนุนให้ บริษัทฯ มีโอกาสได้ รับรู้ รายได้ จากธุรกิจทีวีดิจิทัลเพิมขึน
ในอนาคต
ช่วยลดภาระของบริ ษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนเพือรองรับการระดมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต
โดยจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีความจําเป็ นต้ องดําเนินการเพิมทุนเพือเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนให้ แก่จีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี (ซึงเป็ นผู้ถือใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลประเภทบริ การทางธุรกิจ
ระดับชาติ หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดสูง) นําไปชําระค่าใบอนุญาต และ/หรือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ และ/หรื อการขยายการลงทุนเพือผลิต และจัด หารายการโทรทัศน์ ทีมี คุณภาพและสอดรั บกับ
ความต้ องการของกลุม่ ผู้ชมเป้าหมาย เพือให้ ช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้ รับความนิยมจากผู้ชมและสามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งในธุรกิจทีมีจํานวนเพิมมากขึนในปั จจุบนั ได้
ลดความเสียงของบริ ษัทฯ จากการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลและการลงทุนในช่อ งทีวีดิจิทัลช่อง ONE โดยความ
เสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดิจิทัลและทําให้ ผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีวางไว้ เช่น ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีรุนแรง การกระจุกตัวของงบโฆษณาในช่องรายการโทรทัศน์
ฟรีทีวี เป็ นต้ น
เนืองด้ วยปั จจุบนั ช่องทีวีดิจิทลั ONE ยังคงอยู่ในช่วงเริมต้ นดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในอนาคตอาจยัง
มีความไม่แน่นอน โดยการขายหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ กบั ผู้ลงทุนใหม่ ในราคามูลค่าที
ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น สอดคล้ องกับแนวทางปฏิ บัติโดยทัวไปสําหรับ ธุรกิจทีเพิงเริ มต้ นดําเนินการและยังคงมี
ผลประกอบการขาดทุน (มูลค่าตามบัญชีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็ นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลแบบวาไรตี เอชดี ณ 30 กันยายน 2557
เท่ า กับ 37.50 บาทต่ อหุ้น ) ประกอบกับ เมือพิ จารณาถึงประโยชน์ แ ละการประสานความร่ วมมื อทางธุ รกิ จ
(Synergy) ทีบริษัทฯ จะได้ รับจากการเข้ าทํารายการทีกล่าวไว้ ข้างต้ น โดยอ้ างอิงจากราคาประเมินมูลค่าหุ้นของ
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสด ตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานภายหลังการเข้ าทํารายการเท่ากับ 103.26 – 131.74 บาทต่อหุ้น จากการประสานความร่ วมมือ
ทางธุรกิจทีจะช่วยเพิมโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนของบริษัทฯ ในการลงทุนธุรกิจทีวีดิจิทัล ด้ วยเหตุผลดังกล่าว
ข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการสละสิทธิซือหุ้นเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ กับกลุ่มนาย
ถกลเกียรติในราคามูลค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสม (รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงแสดงไว้ ในส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี)
ข้ อกําหนดและ/หรือเงือนไขเกียวกับการโอนหุ้นและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ที
กลุ่ม นายถกลเกีย รติ ต้อ งปฏิ บัติ ตามนัน เป็ นเงื อนไขโดยทัวไปของการใช้ สิท ธิ ซือหุ้นสามัญเพิ มทุน และเป็ น
เงือนไขเดีย วกันกับทีบริ ษัทฯ ต้ องปฏิ บัติต าม อี กทัง ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ได้ มีก ารกํา หนดเงือนไขหลาย
ประการทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ จากการเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มนายถกลเกียรติใน
ครังนี โดยเฉพาะข้ อกําหนดให้ กลุม่ นายถกลเกียรติโอนย้ ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ ในส่วนงานผลิตละคร
และรายการโทรทัศ น์ ของซีเ นริ โ อมาอยู่ภายใต้ จีเอ็ม เอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงทังหมด เพื อให้ ธุรกิ จผลิต ละครและ
รายการโทรทัศน์ทีจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ฟรี ทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพียงแห่งเดียว ซึงจะช่วยลดความเสียงในการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จากการ
ประกอบธุรกิจทีอาจเป็ นการแข่งขันกันในอนาคต
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ดังนัน ผู้ถือหุ้นควรอนุ มัติการเข้ า ทํารายการครังนี อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความ
เสียง ทีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ได้ แก่ การลดสัดส่วนการถือหุ้น
ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จะทําให้ ส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทัลของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ในส่วนทีเป็ นของบริษัทฯ ลดลง (กรณีทจีี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงผลการดําเนินงานเติบโตเป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้
และมีผลกําไรจากการดําเนินงาน) ทังนี รายละเอียดข้ อด้ อยและความเสียงในการเข้ าทํารายการแสดงไว้ ในส่วนที 1
ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี
การขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้ อมให้ กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นควรอนุ มัติการ
เข้ าทํารายการครังนี เนืองจาก
1. การทีแอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงประกอบธุรกิจให้ บริ การสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง มีสถานะเป็ น
บริ ษัทย่อยของจี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จะสนับสนุนให้ การประกอบธุรกิจ ทีวีดิจิทัลและการผลิตละครและ
รายการโทรทัศน์ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีได้ รับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ ในส่วนธุรกิจผลิตละคร
และรายการโทรทัศน์ของซีเนริโอมาดําเนินการนัน มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึน
2. ช่วยให้ จเี อ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ได้ มาซึงสินทรัพย์หรือธุรกิจทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของช่องทีวีดิจิทัล ONE ให้ มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ เพือเพิมความนิยม
(Rating) และรายได้ จากการขายเวลาโฆษณา โดยกรณีผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE เติบโตเป็ นไป
ตามเป้าหมายทีคาดหวัง ไว้ บริ ษัท ฯ ย่ อมได้ ประโยชน์ จากการเป็ นผู้ถือ หุ้นในจีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิ ง แม้
ภายหลังการเข้ าทํารายการบริษัทฯ จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอ เฉพาะผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี เทรดดิงในสัดส่วนร้ อยละ 51
3. บริษัทฯ ได้ รับเงินสดจากการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอทีบริ ษัทฯ ถือทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 50 จากจีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี เทรดดิง ประมาณ 202.50 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจหรื อเพิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้ านอืนของกลุม่ บริษัทฯ ในปั จจุบนั
4. ราคาในเข้ าทํารายการครังนีที 100 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอซึง
ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดที 94.67 – 105.62 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการครังนี เปรียบเสมือนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบ
ธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทลั ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ภายหลังการทํารายการที 1 เสร็ จสิน เพือ
เสริ มสร้ างความแข็ งแกร่ งของกลุ่มจีเอ็ มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และให้ เกิดการประสานความร่ วมมือทางธุรกิ จ
ระหว่างบริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติเป็ นไปอย่างเหมาะสมในอนาคต โดยราคาทีบริ ษัทฯ จะจําหน่ายหุ้น
แอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ที 100 บาทต่อหุ้น นัน เป็ นราคาเดียวกันกับราคาที ซีเนรีโอ ซึงเป็ นผู้
ถือหุ้นอีกฝ่ ายจะดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เช่นกัน ดังนัน ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงเห็นว่าราคาในการเข้ าทํารายการทีมูลค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม
ทังนี บริษัทฯ จะเข้ าทํารายการขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้ อมให้ กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ต่อเมือทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่มนาย
ถกลเกียรติ
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ส่ วนที 1 การขออนุ มัตกิ ารสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่ วนในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
1.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตามทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียน อีกจํานวน 500 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ 100 บาท ซึงเมือรวมกับทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 400 ล้ านบาท จะทําให้ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง มีทนุ จดทะเบียนเพิมขึนเป็ นจํานวน 900 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท โดยจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะนําเงินทีได้ รับจากการเพิมทุนดังกล่าวเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับชําระค่าหุ้นสามัญเพิม
ทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี11 (เป็ นบริ ษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง อายุ 15 ปี (เริ มตังแต่วันที 25
เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน 2572) โดยปั จจุบนั จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีเป็ นผู้ดําเนินการช่องทีวีดิจิทัล ประเภทรายการทัวไป
ความคมชัดสูง ภายใต้ ชือช่อง “ONE”) ซึงจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีแผนทีจะเพิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 500 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ในปี 2558 เพือระดมทุนสําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการปร ะกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลและเป็ นเงินทุนบางส่วนสําหรับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ในอนาคต
ทังนี เนืองจากบริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะสร้ างเสริ มความแข็งแกร่ งในด้ านความร่ วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทีมีศักยภาพและ
ความชํานาญเฉพาะทาง เพือสนับสนุนการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึงเป็ นหนึงในธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน และ
เป็ นธุรกิจทีมีแนวโน้ มการเติบโตทีดีภายหลังจากทีประเทศไทยได้ เริ มการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์ จากระบบอนาล็อกเข้ าสู่
ระบบดิจิทลั เมือปลายปี 2556 ทีผ่านมา โดยบริษัทฯ เห็นว่าการมีพนั ธมิตรทีมีประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจสือโทรทัศน์ และ
มีผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์ทีได้ รับความนิยมจากผู้ชมเป้าหมาย นับเป็ นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมขีดความสามารถการ
แข่ ง ขัน ในธุ รกิ จ ที วี ดิ จิ ทั ลของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ในอนาคตและสร้ างความเชื อมันจากกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมาย ดัง นั น ที ประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 24 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ สละสิทธิ จองซือหุ้นเพิมทุนของจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการดังนี
1. บริษัทฯ จะดําเนินการขายหุ้นสามัญจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่บางส่วนให้ กับนายถกลเกียรติ และ/
หรือกลุม่ นายถกลเกียรติ จํานวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า
200,000 บาท (โดยนายถกลเกียรติจะขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง คืนแก่บริษัทฯ จํานวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ
ละ 100 บาท ซึงเป็ นหุ้นทีนายถกลเกียรติถืออยู่เดิมในฐานะผู้เริมก่อการ)
2. บริ ษัทฯ จะดําเนินการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ
จํานวน 4,408,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 440,800,000 บาท เพือให้ กลุ่มนายถกลเกียรติเข้ าร่ วม
เป็ นผู้ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงเป็ นกิจการทีถือหุ้นในบริษัทผู้ให้ บริการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ในระบบ
ความคมชัดสูง (High Definition : HD) (จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ดําเนินธุรกิจดังกล่าวผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี) นอกเหนือจากทีนายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของ
บริ ษัท ฯ และทํา หน้ าที เป็ นผู้บริ หารช่องทีวีดิจิ ทัล “ONE” ของกลุ่มบริ ษัทฯ อยู่แล้ วในปั จจุบัน ซึงภายหลังการเข้ าทํ า
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เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลั ทีวี จํากัด และได้ เปลียนชือบริษัทเป็ นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด เมือวันที 12 มิถนุ ายน 2557
ทังนี ณ วันที 13 มิถนุ ายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 3,999,998 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 100
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รายการ บริษัทฯ จะถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํานวน 4,589,999 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่าย
แล้ ว ทังหมดของจี เอ็ม เอ็ ม วัน ที วี เทรดดิ ง และกลุ่มนายถกลเกี ยรติ จะถือหุ้นจี เอ็ มเอ็ ม วัน ที วี เทรดดิง จํา นวน
4,410,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลังจากจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทุนแล้ ว)
นอกจากนี ภายหลังการเข้ าทํารายการดังกล่าว เงือนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างบริ ษัทฯ และกลุ่ม นายถกลเกียรติ
ซึงได้ ลงนามเมือวันที 23 ธันวาคม 2557 ได้ ระบุว่ากลุม่ นายถกลเกียรติจะโอนย้ ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ และอุปกรณ์
เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของซีเนริ โอ ซึงเป็ นกิจการทีประกอบธุรกิจผลิตละคร รายการโทรทัศน์ และ
ละครเวที ทีมีกลุม่ นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม (นายถกลเกียรติถือหุ้นซีเนริ โอร้ อยละ 52.50) มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด
ดิง โดยจะจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันทีทํารายการ ทังนี สาระสําคัญจะ
เป็ นการรับโอนบุคลากรเป็ นหลัก (จากนันซีเนริโอจะไม่ประกอบธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ซึงเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต แต่จะยังคงสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็ นการแข่งขันกับกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด
ดิง ต่อไปได้ เช่น ธุรกิจละครเวที ธุรกิจจัดการแสดงคอนเสิร์ต) อีกทัง ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารบริ ษัทฯ ระบุว่า บริ ษัทฯ
จะโอนย้ ายบุคลากรและสินทรัพย์และอุปกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของเอ็กแซ็กท์ 12 ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริษัทฯ ทีประกอบธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยจะจําหน่ายสินทรัพย์ และ
อุปกรณ์ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันทีวันทีทํารายการ เพือให้ ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ทีจะ
แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ฟรี ทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้ การบริ หารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
เพียงแห่งเดียวเท่านัน
ทังนีโครงสร้ างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ก่อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ ปรากฏในแผนภาพที 1 ในบทสรุ ป
สําหรับผู้บริหาร
1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงบางส่วนให้ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ ในจํานวน 4,408,000 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 440,800,000 บาท นัน ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยง
กัน โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557 ดังนี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีทํารายการ / NTA ของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดรายการ
= 49% * 396.95 ล้ านบาท / 572.15 ล้ านบาท
= 33.99%
NTA ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี = สินทรัพย์ รวม – สินทรัพย์ ไม่มีตวั ตน – สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี – หนีสินรวม –
เทรดดิง (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
= 436.44 – 0.00 – 0.00 – 39.50 – 0.00
= 396.95
12

ณ วันที 17 เมษายน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้นในเอ็กแซ็กท์ ร้ อยละ 100 ทังนี กรรมการของเอ็กแซ็กท์ ประกอบด้ วย นางสายทิพย์ มนตรีกุล
ณ อยุธยา นายถกลเกียรติ วีรวรรณ น.ส.สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ และนางสมศรี พฤทธิพนั ธุ์
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NTA ของ GRAMMY
(ล้ านบาท)

= สินทรัพย์ รวม – ค่าความนิยม – สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อืน* – หนีสินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
= 15,950.24 – 74.82 – 342.11 – 148.08* – 13,918.17 – 894.91
= 572.15

หมายเหตุ * การคํานวณ NTA ของบริษัทฯ ไม่ได้ หักรายการสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนทีเป็ นค่าลิขสิทธิ ต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ เนือร้ องและ
ทํานองเพลง ค่าสิทธิรายการ ค่าลิขสิทธิ ภาพยนตร์ และการ์ ตนู เกมคอมพิวเตอร์ และสิทธิอืนๆ เนืองจากเป็ นสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนทีก่อให้ เกิดรายได้ หลักของบริษัทฯ

2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสุทธิของกิจการทีทํารายการ / กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก GRAMMY มีผลประกอบการขาดทุน3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน = จํานวนเงินทีได้ รับ / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก GRAMMY ไม่ได้ รับเงินจากการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิง4. เกณฑ์ มูลค่ า หุ้น ทุนที บริ ษั ทจดทะเบีย นออกเพื อชํ า ระค่ า สินทรั พ ย์ = จํ า นวนหุ้น ที บริ ษั ท จดทะเบี ย นออกเพื อชํ า ระค่ า
สินทรัพย์ / จํานวนหุ้นชําระแล้ วของบริษัทจดทะเบียน
-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจากไม่มีการออกหลักทรัพย์รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกียวโยง
ขนาดรายการเกียวโยง
= มูลค่าสิงตอบแทน / NTA ของ GRAMMY
= 440.80 ล้ านบาท / 572.15 ล้ านบาท
= 77.04%
การสละสิทธิ ซือหุ้น สามัญเพิมทุนของจีเอ็ม เอ็ม วัน ที วี เทรดดิ งบางส่วนให้ กับกลุ่มนายถกลเกียรติ ดังกล่าว เป็ นรายการ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้ อยละ 33.99 คํานวณตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ ทีมีตัวตน (NTA) และ
เมือรวมกับขนาดรายการขายหุ้นทังทางตรงและทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงมีขนาดรายการ
เท่ากับร้ อ ยละ 41.99 คํานวณตามเกณฑ์ มูลค่า สินทรั พย์ ที มีตัว ตน (NTA) จะมีขนาดรายการรวมเท่ ากับ ร้ อยละ 75.98 ซึง
มากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 100.00 เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ประเภทที 1 ภายใต้ ประกาศ
ได้ มาและจําหน่ายไป นอกจากนี รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน เนืองจากนายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็ น
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของบริ ษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ทีดํารงตํา แหน่งระดับบริ หารสีรายแรก
ต่อจากผู้บริ หารสูงสุด ของบริ ษัท ฯ โดยมีข นาดรายการทีเกียวโยงกันเท่ ากับร้ อยละ 77.04 ซึงมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่ า
สินทรัพย์ ที มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ ดังนัน บริ ษัทฯ มี หน้ าทีต้ อ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย โดย
รายชือผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั นี
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ตารางที 1 รายชือผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ
จํานวนหุ้นทีถือใน GRAMMY
รายชือ
ความสัมพันธ์ กับคู่สัญญาในการทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
6,930,840
0.87
1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
คู่สญ
ั ญาในการเข้ าทํารายการ
2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ
51,920
0.01
พีสาวของนายถกลเกียรติ วีรวรรณ
หมายเหตุ ข้ อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558

1.1.2 คู่สัญญาและเงือนไขสําคัญของสัญญา
คู่สัญญา
คู่สญ
ั ญา

ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

:  บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้สละสิทธิ การซือหุ้นเพิมทุน
บางส่วนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด
 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรื อนิติบุคคลทีนายถกลเกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด และ/หรื อกลุ่มบุคคลอืน ในฐานะผู้รับ
สิทธิการซือหุ้นเพิมทุนบางส่วนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด
:  นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายธุรกิจจี
เอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของบริ ษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี
รายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ (ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่ )
 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ จํานวน 6,930,840 หุ้น หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.87 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริษัทฯ (ข้ อมูลการถือหุ้น ณ วันที
8 มกราคม 2558)

สรุ ปเงือนไขสําคัญของข้ อตกลงระหว่ างคู่สัญญา และ/หรื อสัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)
คู่สญ
ั ญา
:  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรื อนิติบุคคลทีนายถกลเกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด และ/หรือกลุม่ บุคคลอืน
วันลงนามในสัญญา : วันที 23 ธันวาคม 2557
ทรัพย์ สนิ ในการเข้ า : หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด จํานวน 4,408,000 หุ้น
ทํารายการ
มูลค่าทีซือขาย
: 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าการทํารายการทังสิน 440,800,000 บาท
เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญ
เงือนไขบังคับก่อน
:  ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํา
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย
:  บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จีเ อ็ ม เอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิ งจะดํา เนิ น การเพิ มทุน ประมาณเดื อ น
เงือนไขเกียวกับ
ระยะเวลาและ
มีนาคม 2558
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
 จี เ อ็ ม เอ็ ม วั น ที วี เทรดดิ ง จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ องกั บ การ
ดําเนินการเรียกชําระเงินเพิมทุน
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เงือนไขเกียวกับการ :  คู่สัญญาตกลงยุติ ก ารประกอบธุ รกิ จ โทรทัศ น์ ในเอ็ ก แซ็ก ท์ และซี เ นริ โ อ รวมทัง
ขจัดความขัดแย้ งทาง
บริ ษั ทในเครื อของซี เนริ โอ โดยบริ ษัท ดังกล่า วข้ า งต้ น จะทําธุ รกิจ ทีเกียวกับธุ รกิ จ
ผลประโยชน์/ การไม่
โทรทัศน์เพียงเฉพาะการเป็ นผู้รวบรวมและจัดหางานอันมีลิขสิทธิ (Library) เท่านัน
แข่งขันทางการค้ า
ทังนี กลุม่ นายถกลเกียรติ ผู้ถือหุ้นอืนของซีเนริ โอ รวมทังบริ ษัทในเครื อของซีเนริ โอ
จะต้ องไม่ประกอบธุรกิจเกียวข้ องกับธุรกิจโทรทัศน์อนั เป็ นการค้ าแข่งกับธุรกิจของจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และ/หรื อช่องทีวีดิจิทัล ONE ทีดําเนินการอยู่ในปั จจุบัน
และอนาคต เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษรจาก GRAMMY ในทาง
กลับกัน GRAMMY และบริษัทในเครื อจะไม่ประกอบธุรกิจทีเกียวกับโรงละครและ
ธุรกิ จละครเวที อัน เป็ นการแข่ งขันกับ กลุ่ม นายถกลเกี ยรติ เว้ นแต่จ ะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง
 คู่สัญ ญาจะดํ า เนิ น การเจรจาให้ พ นั ก งานของเอ็ ก แซ็ ก ท์ ทั งหมด และซี เ นริ โ อ
บางส่ ว น(เฉพาะบุ ค ลากรสํ า คั ญ บุ ค ลากรที มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เกียวการประกอบกิจการโทรทัศน์) โอนมาเป็ นพนักงานของจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิง โดยบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นนัน ต้ องปฎิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับและ
นโยบายในการปฎิบตั ิงานของกลุม่ บริษัทฯ ทุกประการ
คํารับรองหรือหน้ าที : คู่สญ
ั ญาตกลงว่า การให้ อนุญาตงานอันมีลขิ สิทธิ (Library) ของเอ็กแซ็กท์ และซีเนริ โอ
ของคู่สญ
ั ญาทังสอง
ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และ/หรื อช่องทีวีดิจิทัล ONE นัน คู่สญ
ั ญาจะกําหนด
ฝ่ ายทีมีผลผูกพันต่อ
ราคาค่าตอบแทนการให้ อนุญาตงานอันมีลขิ สิทธิ ระหว่างกันตามราคาตลาด
กันทีสําคัญ
การแต่งตังคณะ
: ภายหลังการเข้ าทํารายการ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะเพิมกรรมการอีก 3 ตําแหน่ง
กรรมการหลังการเข้ า
รวมเป็ น 7 ตําแหน่ง ประกอบด้ วย กรรมการซึงเป็ นผู้แทนของบริ ษัทฯ 4 ตําแหน่ง และ
ทํารายการ
กรรมการซึงเป็ นผู้แ ทนของกลุ่มนายถกลเกียรติ 3 ตําแหน่ง โดยประธานกรรมการจะ
เป็ นผู้แ ทนจากฝ่ ายบริ ษั ท ฯ นอกจากนี จี เอ็ ม เอ็ ม วัน ที วี เทรดดิงจะเปลียนแปลง
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท เป็ น กรรมการผู้มีอํานาจลงนามฝ่ ายละ 1
ท่าน ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ทีมา: บริษัทฯ

มูลค่ าสิงตอบแทน เกณฑ์ ทีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน
การเข้ าทํารายการในครังนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะได้ รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 4,408,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 440,800,000 บาท จากกลุ่มนายถกลเกียรติเป็ นเงินสดทังจํานวนในวันทีจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เรี ยกชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนและโอนหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ โดย
กรณีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2558 อนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ คาดว่า จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด
ดิงจะทํา การเพิมทุนประมาณเดือนมีนาคม 2558 เพือนํ าเงิ นทีได้ รับ จากออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ มทุน ให้ แ ก่
บริษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติรวมจํานวน 500 ล้ านบาท เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ที
คาดว่าจะดําเนินการเพิมทุนในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ซึงกรณีทีไม่มีการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ จะต้ องเป็ นผู้จ่ายค่า
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หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 440,800,000 บาท ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยสรุ ปประมาณการกระแสเงินสดจาก
การเข้ าทํารายการที 1 ได้ ดงั นี
นายถกลเกียรติ
จีเอ็มเอ็ม วัน
หน่ วย : บาท
บริ ษัทฯ
และ/หรื อ กลุ่ม
ทีวี เทรดดิง
นายถกลเกียรติ
1. บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจํานวน
+200,000
-200,000
2,000 หุ้น ให้ กบั นายถกลเกียรติ และ/หรือกลุม่ นายถกล
เกียรติ ในราคาหุ้นละ 100 บาท
2. นายถกลเกียรติขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง คืนแก่
-100
+100
บริษัทฯ จํานวน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท
3. การเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํานวน
-59,200,000*
-440,800,000 +500,000,000
5,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้น
สามัญเพิมทุนบางส่วน จํานวน 4,408,000 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 100 บาท ให้ กบั นายถกลเกียรติ และ/หรือกลุ่มนาย
ถกลเกียรติ
กระแสเงินสดสุทธิจากการเข้ าทํารายการที 1
-59,000,100
-440,999,900 +500,000,000**
หมายเหตุ - ประมาณการกระแสเงินสดจากการเข้ าทํารายการก่อนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ องกับ การ
เพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เป็ นต้ น
* เงินเพิมทุนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ส่วนทีบริษัทฯ ไม่ได้ สละสิทธิ จํานวน 592,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท
** จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะนําเงินเพิมทุนทีได้ รับไปใช้ เพิมทุนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี สําหรับใช้ ในประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั

1.1.3 ข้ อมูลสินทรั พย์ ในการเข้ าทํารายการ
(1) ประวัติและความเป็ นมาของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
บริษัทฯ ได้ จดั ตังบริษัทย่อย ได้ แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด ขึน (ต่อมาได้ เปลียนชือเป็ น
บริ ษั ท จี เ อ็ม เอ็ ม วัน ที วี เทรดดิง จํ า กัด ) เมื อวัน ที 6 กัน ยายน 2556 ด้ ว ยทุน จดทะเบีย น 1 ล้ า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ บริ การด้ านการผลิตเกียวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ ในระบบความคมชัดสูง (High Definition :
HD) ทุกประเภท ในช่วงทีผ่านมา จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง มีการเปลียนแปลงและพัฒนาทีสําคัญด้ าน
เงินทุน และการประกอบธุรกิจ ดังนี
2556
 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ จัดตังบริษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรด
ดิง จํากัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท
 เดือนกันยายน 2556 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลั ทีวี เทรดดิง จํากัด จัดตังบริ ษัทย่อย ได้ แก่
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัลทีวี จํากัด) ทุนจดทะเบียน
1 ล้ านบาท
 เดือนตุลาคม 2556 บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ที วี เทรดดิง จํ ากัด และจีเอ็ มเอ็ม วัน ที วี
เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 200.00 ล้ านบาท
 เดือนธั นวาคม 2556 จีเอ็ม เอ็ม วัน ที วี ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี เพือให้
17
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2557







บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความ
คมชัดสูง โดยจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เสนอราคาใบอนุญาตทีวีดิจิทลั หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ด
สูง จํานวน 3,320.00 ล้ านบาท
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบ
ดิจิทลั งวดที 1 จํานวน 936 ล้ านบาท ให้ แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2557 และได้ รับใบอนุญาตดังกล่าวเมือ
วันที 25 เมษายน 2557 โดยมีอายุ 15 ปี เริมตังแต่วนั ที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน
2572
เดือนเมษายน 2557 บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 400.00 ล้ านบาท
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทดลองออกอากาศช่อง ONE ระหว่างวันที 1 – 24 เมษายน 2557 และแจ้ ง
เปิ ดการออกอากาศช่อง ONE อย่างเป็ นทางการในวันที 1 พฤษภาคม 2557
เดือนมิถุนายน 2557 เปลียนชือบริ ษัทจากบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด
เป็ นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด

ณ วันที 30 กันยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว จํานวน 400 ล้ านบาท
แบ่งออก เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนมีนาคม
ปี 2558 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีแผนทีจะเพิมทุนจดทะเบียน อีกจํานวน 500 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญเพิม
ทุนจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ 100 บาท ซึงเมือรวมกับทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 400 ล้ านบาท
จะทําให้ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีทนุ จดทะเบียนเพิมขึนเป็ น จํานวน 900 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน
9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ในปั จจุบัน จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีบริ ษัทย่อย 1 บริ ษัทฯ
ได้ แก่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว จํานวน 400 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
4,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ถือหุ้นในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด13 ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล
และเป็ นผู้ถือใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ
หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดสูง ซึงมีอายุ 15 ปี (เริมตังแต่วนั ที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน 2572)
และเป็ นผู้ดําเนินการช่องทีวีดิจิทัล ประเภทรายการทัวไปความคมชัดสูง (วาไรตี เอชดี) ภายใต้ ชือช่อง “ONE”
ออกอากาศภายใต้ ช่องหมายเลข 31 สําหรับการรับชมผ่านเสาอากาศดิจิทัลทีวี กล่องดิจิทัลทีวี หรื อโทรทัศน์ ทีรับ
สัญญาณดิจิทลั ได้ และภายใต้ ช่องหมายเลข 41 สําหรับการรับชมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียม โดยช่อง ONE
มีนายถกลเกียรติเป็ นผู้บริหารช่อง
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เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลั ทีวี จํากัด และได้ เปลียนชือบริษัทเป็ นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด เมือวันที 12 มิถนุ ายน 2557
ทังนี ณ วันที 13 มิถนุ ายน 2557 เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 3,999,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 100
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รายการโทรทัศน์ในช่อง ONE มุ่งนําเสนอรายการสาระบันเทิงอย่างครบวงจร เช่น ละคร รายการวาไรตี รายการ
ข่าว รายการพูดคุยสนทนา (Talk Show) รายการเพลงและคอนเสิร์ต และรายการถ่ายทอดสดกีฬา เป็ นต้ น โดย
รูปแบบการผลิตและจัดหารายการมีหลายรู ปแบบ เช่น รายการที จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีเป็ นผู้ผลิตเอง การซือเนือหา
(Content) ทีผลิตโดยกลุ่มบริ ษัทฯ การซือลิขสิทธิ รายการจากต่างประเทศ การร่ วมผลิตหรื อการให้ เช่าเวลาแก่
ผู้ผลิตรายการภายนอก เป็ นต้ น ทังนี ในปั จจุบัน ช่อง ONE มีการออกอากาศรายการตลอด 24 ชัวโมง โดยจะมี
การนํารายการมาออกอากาศซํา (Rerun) ประมาณ 4 ชัวโมงต่อวัน ในช่วงเวลาประมาณ 01.00 – 05.00 น. ของ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ซึงระหว่างวันที 3 – 16 มกราคม 2558 ผังรายการโทรทัศน์ของช่อง ONE มีรายละเอียดดังนี
ผังรายการโทรทัศน์ ของช่ อง ONE ระหว่ างวันที 3 – 16 มกราคม 2558
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(3) รายชือผู้ ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ณ วันที 13 มิถนุ ายน 2557 (ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 400 ล้ านบาท) และ
ภายหลังการเพิมทุนเป็ น 900 ล้ านบาท (กรณีผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ สละสิทธิ การซือหุ้นสามัญเพิม
ทุนบางส่วนให้ แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ) มีรายละเอียดดังนี

1
2
3

ตารางที 2 ผู้ถอื หุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ก่ อนและหลังการเข้ าทํารายการ
ก่ อนการเข้ าทํารายการ
หลังการเข้ าทํารายการ
ณ วันที 13 มิถุนายน 2557
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
รายชือ
900 ล้ านบาท
400 ล้ านบาท
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
3,999,998
100.00
4,589,999
51.00
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ/
1
0.00
4,410,000*
49.00
กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
นางสาวบุษบา ดาวเรือง
1
0.00
1
0.00
รวม
4,000,000
100.00
9,000,000
100.00

หมายเหตุ * จํานวนหุ้นของกลุ่มนายถกลเกียรติในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ภายหลังบริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้นเพิมทุน โดยการดําเนินการ
2 ขันตอน ดังนี 1) บริษัทฯ ขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ให้ กับนายถกลเกี ยรติ และ/หรื อกลุ่มนาย
ถกลเกียรติ จํานวน 2,000 หุ้น และนายถกลเกียรติขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงเป็ นหุ้นทีนายถกลเกียรติถืออยู่เดิมใน
ฐานะผู้เริมก่อการคืนแก่บริษัทฯ จํานวน 1 หุ้น 2) บริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้นเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และกลุ่มนาย
ถกลเกียรติใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจํานวน 4,408,000 หุ้น

(4) คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการบริษัทของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีรายชือดังต่อไปนี

1
2
3
4

ตารางที 3 คณะกรรมการบริ ษัทของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557
รายชือ
ตําแหน่ ง
นายกริ ช ทอมมัส
กรรมการ
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
กรรมการ
นายปรีย์มน ปิ นสกุล
กรรมการ
นายสุรพล พีรพงศ์พิพฒ
ั น์
กรรมการ

ทีมา : บริษัทฯ

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท ทังนี ภายหลังการเข้ าทํารายการ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะเพิมกรรมการอีก 3 ตําแหน่ง รวมเป็ น 7
ตําแหน่ง ประกอบด้ วย กรรมการซึงเป็ นผู้แทนของบริ ษัทฯ 4 ตําแหน่ง และกรรมการซึงเป็ นผู้แทนของกลุ่มนาย
ถกลเกียรติ 3 ตําแหน่ง โดยประธานกรรมการจะเป็ นผู้แทนจากบริ ษัทฯ นอกจากนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะ
เปลียนแปลงกรรมการผู้มี อํานาจลงลายมือ ชือแทนบริ ษัท เป็ น “กรรมการผู้มี อํานาจลงนามฝ่ ายละ 1 ท่าน ลง
ลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
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(5) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2556 (รอบระยะเวลาตังแต่วันที 6 กันยายน 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556) และงบการเงินสําหรับ
งวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557 ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ตารางที 4 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
สําหรั บปี บัญชี 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2556
30 ก.ย. 57
สินทรั พย์
ลูกหนีการค้ า
25.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
0.74
10.06
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
0.74
35.81
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
0.63
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
50.75
400.00
รวมสินทรั พย์
51.49
436.44
หนีสิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
1.03
30.58
หนีสินหมุนเวียนอืน
8.91
รวมหนีสินหมุนเวียน
1.03
39.50
รวมหนีสิน
1.03
39.50
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
50.75
400.00
ขาดทุนสะสม
(0.29)
(3.05)
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
50.46
396.95
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
51.49
436.44
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากบริการ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนผลิตและขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิสําหรั บงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก.ย.–ธ.ค. 56 ม.ค.–ก.ย. 57
23.08
4.62
27.71
23.13
0.29
7.11
0.29
30.24
(0.29)
(2.54)
0.23
(0.29)
(2.76)
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จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จัดตังขึนเมือวันที 6 กันยายน 2556 จึงยังไม่ได้ เริ มดําเนินกิจการในรอบปี บัญชี 2556
ต่อมาในเดือนเมษายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพิมทุนชําระแล้ วเป็ น 400 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย (จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี) ทีถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ซึงถือใบอนุญาตดิจิตอลทีวีช่อง ONE ซึงเป็ นสินทรัพย์
หลักของกิจการ
ตารางที 5 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
สําหรั บปี บัญชี 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2556
30 ก.ย. 57
สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
47.21
185.27
ลูกหนีการค้ า
62.46
สินค้ าคงเหลือ
15.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
0.59
88.41
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
47.80
351.30
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
48.13
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
151.00
3,230.33
สินทรัพย์อืน
1.00
4.52
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
152.00
3,282.97
รวมสินทรั พย์
199.80
3,634.27
หนีสิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
151.00
706.94
หนีสินหมุนเวียนอืน
0.03
32.95
รวมหนีสินหมุนเวียน
151.03
739.89
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
995.36
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
1,750.81
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
2,746.18
รวมหนีสิน
151.03
3,486.06
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
50.75
400.00
ขาดทุนสะสม
(1.98)
(251.79)
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
48.77
148.21
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
199.80
3,634.27
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากบริการ
รายได้ จากค่าลิขสิทธิ
รายได้ อืน
รวมรายได้

งบการเงินรวม
2556
ม.ค.–ก.ย. 57
49.98
5.46
0.05
1.04
0.05
56.47
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บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
ต้ นทุนผลิตและขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิสําหรั บงวด

งบการเงินรวม
2556
ม.ค.–ก.ย. 57
192.36
0.35
75.36
0.35
267.72
(0.30)
(211.25)
(1.68)
38.56
(1.98)
(249.81)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ปี 2556 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ยังไม่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ เนืองจากเพิงจัดตังขึนเมือวันที 6 กันยายน 2556 สําหรับงวด 9
เดือนแรกของปี 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีรายได้ รวมจํานวน 56.47 ล้ านบาท เป็ นรายได้ จากการบริ การจํานวน 49.98 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายเวลาโฆษณาในช่องทีวีดิจิทัล ONE และรายได้ จากการให้ เช่าเวลาแก่ผ้ ผู ลิตรายการภายนอก โดย
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เป็ นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงทีดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั ONE
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ปี 2556 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 0.35 ล้ านบาท เนืองจากยังไม่ได้ เริ มดําเนินธุรกิจ สําหรับ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีต้นทุนผลิตและขายจํานวน 192.36 ล้ านบาท เนืองจากมีการตัดจ่ายต้ นทุนค่า
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีสํา หรับการประกอบธุ รกิจทีวีดิจิ ทัล ต้ นทุนค่าส่งสัญญาณ (MUX) และต้ น ทุนการผลิตรายการ
สํา หรั บค่ าใช้ จ่า ยในการขายและบริ ห ารมี จํา นวน 75.36 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2556 เนื องจากได้ เริ มดํ าเนิ นธุ รกิ จและ
ออกอากาศช่องทีวีดิจิทลั ONE ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2557
กําไรสุทธิ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ประสบผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 249.81 ล้ านบาท เนืองจากอยู่ในช่วงเริ มต้ น
ของการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัล และเป็ นระยะแรกของการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์ จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ทําให้
มูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิทัลยังอยู่ในระดับตํา ประกอบกับอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2557 โดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัว
จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง
ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 199.80 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินประกันการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน
ความถีเพือให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ทีวีจํานวน 151.00 ล้ านบาท สําหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
มีสินทรัพ ย์ รวมจํ านวน 3,634.27 ล้ านบาท ประกอบด้ ว ยสินทรั พย์ ไม่ มี ตัว ตนจํา นวน 3,230.33 ล้ า นบาท ซึงเป็ นต้ น ทุน
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีสําหรับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึงได้ รับจากกสทช. ในวันที 25 เมษายน 2557 คิดเป็ นร้ อยละ
88.89 ของสินทรัพย์รวม
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หนีสินรวม
ณ วันที 30 กันยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีหนีสินรวมจํานวน 3,486.06 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่าใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน
ความถี สําหรับ การประกอบธุ รกิจที วีดิจิทัล ทียังไม่ ถึงกําหนดชํา ระจํานวน 2,384.00 ล้ านบาท (บันทึกเป็ นหนีสินหมุนเวีย น
รายการเจ้ าหนีการค้ ากสทช.จํานวน 634.00 ล้ านบาท และหนีสินไม่หมุนเวียนอืนจํานวน 1,750.00 ล้ านบาท) นอกจากนี จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีเงินกู้สาํ หรับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั จํานวน 995.36 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และวันที 30 กันยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 48.77 ล้ านบาท และ
148.21 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเป็ น 400 ล้ านบาท
(6) สภาวะอุตสาหกรรม
ข้ อ มู ลมู ล ค่ า ตลาดโฆษณาและธุ ร กิ จ ที วี ดิ จิ ทั ลซึ งเกี ยวข้ องกั บ การประกอบธุ รกิ จ ของจี เ อ็ ม เอ็ ม วั น ที วี มี
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 6 ของรายงานฉบับนี
1.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

1.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ เพือให้ กลุ่มนายถกลเกียรติ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงร่วมกับบริษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลังจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทุนแล้ ว) นัน เป็ นแนวทางหนึงในการเสริ มสร้ างความ
แข็ง แกร่ งด้ า นความร่ วมมื อทางธุรกิจกับนายถกลเกี ยรติ ซึงเป็ นพัน ธมิต รทีร่ วมงานกับกลุ่มบริ ษัทฯ มายาวนานกว่า 24 ปี
รวมทัง มีประสบการณ์ ความชํานาญในการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทละคร และละครซิทคอม (Situation Comedy) โดย
ผลงานในช่วงทีผ่านมาได้ สร้ างชือเสียงและได้ รับความนิยมจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นอย่างดี ซึงการมีพันธมิตรทีมีศักยภาพ
ในการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั นี จะช่วยเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจและสร้ างความเชือมันต่อกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ทังลูกค้ าผู้ชมและลูกค้ าโฆษณาได้
นอกจากนี การทีกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ าร่วมเป็ นผู้ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง นอกเหนือจากทีปั จจุบัน นายถกลเกียรติ
ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทลั ทีวี และเป็ นผู้บริ หารช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่แล้ วนัน
อาจเป็ นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรทีมีศักยภาพไว้ กับบริ ษัทฯ ในระยะยาว ประกอบกับประโยชน์ ทีจีเอ็มเอ็ม วัน ที วี
เทรดดิงจะได้ รับจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว ซึงกลุม่ นายถกลเกียรติและบริ ษัทฯ จะโอนย้ ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์
และอุปกรณ์เฉพาะในส่วนธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และละครของ ซีเนริ โอและเอ็กแซ็กท์ 14 มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ตามเงือนไขทีได้ ตกลงไว้ ร่วมกันในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ กลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีศักยภาพในการสร้ างสรรค์
รายการโทรทัศน์ทีมีคณ
ุ ภาพ และช่วยสนับสนุนให้ ช่องทีวีดิจทิ ลั ONE ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ประสบความสําเร็ จทังในด้ านความ
นิยมจากผู้ชม (Rating) และรายได้ จากการขายเวลาโฆษณาเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ทังนี กรณีผลการดําเนินงานจาก
14

ปั จจุบนั ธุรกิจหลักของซีเนริโอ ได้ แก่ การผลิตละคร ละครซิทคอม รายการโทรทัศน์ ละครเวที และจัดการแสดงคอนเสิร์ต สําหรับเอ็ก
แซ็กท์ ประกอบธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์
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ธุรกิจทีวีดิจิทลั ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเติบโตเพิมขึน บริษัทฯ ย่อมมีโอกาสรับรู้รายได้ จากธุรกิจสือโทรทัศน์ ซึงเป็ นสือ
โฆษณาทีมีมลู ค่าสูงสุดเป็ นอันดับแรกของมูลค่าตลาดโฆษณาโดยรวมเพิมขึน
1.2.2 เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
ข้ อดีของการทํารายการ
1) เสริมสร้ างความร่วมมือกับพันธมิตรทีมีศกั ยภาพและความชํานาญเพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจดิจิทลั ทีวี
การเข้ าทํารายการดังกล่าว เป็ นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในดําเนินธุรกิ จ
ดิจิทัลทีวีของกลุ่มบริ ษัทฯ เนืองจากด้ ว ยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานอันเป็ นทีรู้ จักและได้ รับการ
ยอมรับของนายถกลเกียรติ ซึงจะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ท างตรงในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อมในจีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี ทีประกอบธุรกิจช่อ งทีวี ดิจิทัล ONE ในสัดส่วนร้ อยละ 49 ภายหลัง การเข้ าทํ ารายการ
ดังกล่าว ประกอบกับเงือนไขในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นทีกําหนดให้ ภายหลังการเข้ าทํารายการ กลุ่มนายถกลเกียรติ
และ GRAMMY จะโอนย้ ายบุคลากรและจํา หน่ายสินทรัพย์ และอุปกรณ์ เฉพาะในส่ว นธุรกิ จผลิตละครและรายการ
โทรทัศน์จากซีเนริโอและเอ็กแซ็กท์มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเพือผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ภายใต้ จีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิงเพียงแห่งเดียวเท่านัน (จากเดิมทีการผลิตรายการโทรทัศน์ ละคร และละครซิทคอมของกลุ่มบริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการผ่านเอ็กแซ็กท์ และซีเนริ โอ) ดังนัน การเข้ าทํารายการดังกล่าว จะส่งผลให้ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงมี
ศักยภาพในการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ทีมีคณ
ุ ภาพ น่าสนใจ สอดรับต่อความนิยมของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของช่อง
ทีวีดิจิทลั ONE ซึงจะช่วยเพิมขีดความสามารถการแข่งขันของกลุม่ บริ ษัทฯ ในธุรกิจทีวีดิจิทัลทีมีแนวโน้ มการแข่งขันที
รุ นแรงจากการมีค่แู ข่ง จํานวนมาก ทังช่องที วีดิจิทัลทีเป็ นคู่ แข่งทางตรง รวมถึง ช่องทีวี ดาวเที ยมและเคเบิลทีวีทีเป็ น
คู่แข่งทางอ้ อม เพือเพิมโอกาสให้ ช่องทีวีดิจิทลั ONE ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีโอกาสเพิมส่วนแบ่งการตลาดและเม็ดเงิน
โฆษณาในธุรกิจทีวีดิจิทลั ให้ มากขึนกว่าช่วงทีผ่านมา ทังนี กรณีผลการดําเนินงานจากธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิงเติบโตเพิมขึน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นย่อมมีโอกาสรับรู้รายได้ และส่วนแบ่งกําไรจากผลการดําเนินงาน
ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในงบการเงินของบริษัทฯ แม้ ภายหลังการเข้ าทํารายการบริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอ เฉพาะผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในสัดส่วนร้ อยละ 51
อนึง นายถกลเกียรติเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถด้ านการกํากับการแสดงและการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึงได้ ร่วมงานกับ
กลุม่ บริษัทฯ มายาวนานตังแต่ปี 2533 โดยในช่วงทีผ่านมา นายถกลเกียรติเป็ นผู้ริเริ มและสร้ างสรรค์ รายการโทรทัศน์
ละคร และละครซิทคอม (Situation Comedy) ของกลุม่ บริ ษัทฯ มาอย่างต่อเนือง (โดยดําเนินการผ่านซีเนริ โอและเอ็ก
แซ็กท์ ) เพือออกอากาศทังทางสถานีโทรทัศน์ ฟรี ทีวี ช่ องทีวีดาวเทีย มและช่องทีวี ดิจิทัล ONE ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึง
ตัว อย่ า งผลงานละครซิท คอมและละครโทรทัศ น์ ซึงเป็ นทีรู้ จัก อย่ า งแพร่ ห ลายและได้ รับ ความนิ ย มจากกลุ่ม ลูก ค้ า
เป้ าหมาย เช่ น ละครซิ ท คอม “สามหนุ่ ม สามมุ ม ” (ออกอากาศปี 2534 - 2541) ละครหลัง ข่ า วภาคคํ าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 (ออกอากาศปี 2535 – ปั จจุบัน) โดยปั จจุบัน นายถกลเกียรติเป็ นผู้บริ หารช่องทีวีดิจิทัล ONE
ทังนี ข้ อมูลผลสํารวจความนิยมโดยบริ ษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี เสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ภายหลังการเริ ม
ทดลองออกอากาศช่องทีวีดิจิทลั เมือเดือนเมษายน 2557 ช่องทีวีดิจิทัล ONE มีอัตราความนิยม (Rating) เพิมขึนอย่าง
ต่อเนือง และผลการสํารวจความนิยม (Rating) ช่องรายการโทรทัศน์ (ฟรี ทีวีและทีวีดิจิทัล) ในเดือนพฤศจิกายน 2557
25
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จากกลุม่ ตัวอย่างผู้ชมทัวประเทศ พบว่า ช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้ รับความนิยมอยู่ใน 14 อันดับแรก (รวมสถานีโทรทัศน์
ฟรีทีวีและช่องทีวีดิจิทลั )
ตารางผลการสํารวจอันดับความนิยม
ช่ องรายการโทรทัศน์ ในเดือนพฤศจิกายน 2557

ทีมา : บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด

อันดับ
ความนิยม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ช่ องทีวีดจิ ทิ ัล
CH 7
CH 3
WORKPOINT TV
CH 9
CH 5
CH 8
ThaiPBS
MONO 29
THAIRATH TV
NBT (ช่อง11)
True4U
ONE
NATION/ ThaiTV
NewTV/ TNN

2)

เป็ นการรักษาบุคลากรทีมีศกั ยภาพไว้ กบั บริษัทฯ ในระยะยาว
ภายหลังการเข้ าทํารายการ ซึงจะทําให้ กลุม่ นายถกลเกียรติเข้ าร่ วมเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางตรงในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด
ดิง และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้ อมในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ในสัดส่วนร้ อยละ 49 (ผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง)
นอกเหนือจากทีปั จจุบนั นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวี
และเป็ นผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่แล้ วนัน เป็ นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรทีมีศักยภาพไว้ กับบริ ษัทฯ ใน
ระยะยาว เพือผลักดันช่องทีวีดิจิทัล ONE ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ให้ ประสบความสําเร็ จทังในด้ านความนิยมจากผู้ชม
(Rating) และรายได้ จากการขายเวลาโฆษณาเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ซึงการเติบโตของผลการดําเนินงานของจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากการประกอบธุรกิจช่องทีวีดิจิทัล ONE ดังกล่าว จะสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับรายได้ จาก
ธุรกิจทีวีดิจิทัลเพิมขึนกว่าปั จจุบัน (ในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีมีรายได้ จากช่องทีวี
ดิจิทัล ONE ประมาณ 102.70 ล้ านบาท) โดยช่องทีวีดิจิทัลเป็ นสือโฆษณาทีมีแนวโน้ มมูลค่าโฆษณาเพิมขึนอย่างมี
นัย สํา คัญในอนาคต ภายหลัง จากประเทศไทยได้ เ ริ มการเปลียนผ่ า นการออกอากาศรายการโทรทัศ น์ จ ากระบบ
อนาล็อ กเป็ นระบบดิจิ ทัลเมือเดือนเมษายน 2557 ทีผ่า นมา ทังนี สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิ จสือแห่ งประเทศไทย
(Media Agency Association of Thailand : “MAAT”) คาดการณ์ ว่ าในปี 2557 มูลค่ าโฆษณาผ่ านสือทีวี ดิจิทัลจะมี
จํานวนประมาณ 4,900 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.60 ของมูลค่าโฆษณาทังหมด

3)

ลดภาระในการจัดหาเงินลงทุนสําหรับธุรกิจทีวีดิจิทลั ในอนาคต
การทีบริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํานวน 4,408,000 หุ้น ทีเสนอขายใน
ราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทังสิน 440.80 ล้ านบาท ให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติในครังนี จะช่วยลดภาระของ
บริ ษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนเพือรองรับการระดมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต ทังนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง มี ความจํา เป็ นต้ องดํา เนิ นการเพิ มทุนเพือเป็ นแหล่งเงิน ทุน บางส่วนให้ แก่ จีเ อ็ม เอ็ ม วัน ที วี (ซึงเป็ นผู้ถื อ
26
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ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไป
แบบความคมชัดสูง) นําไปชําระค่าใบอนุญาต และ/หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และ/หรื อการ
ขยายการลงทุนเพือผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ ทีมีคุณภาพและสอดรับกับความต้ องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
เพือให้ ช่ องทีวีดิ จิทัล ONE ได้ รับความนิยมจากผู้ชมและสามารถแข่ งขันกับ คู่แข่งในธุรกิจที มีจํานวนเพิมมากขึนใน
ปั จจุบนั ได้ ซึงการเพิมขึนของความนิยมจากผู้ชมนี เป็ นปั จจัยสําคัญทีจะช่วยให้ ช่องทีวีดิจิทัล ONE มีโอกาสได้ รับเลือก
จากเจ้ าของสินค้ าและ/หรือตัวแทนบริษัทโฆษณาเพิมมากขึน และส่งผลให้ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีรายได้ จาก
การขายเวลาโฆษณาเพิมขึนตามเป้าหมายทีวางไว้
อนึง บริ ษัทฯ มีบ ริ ษัทย่อยอีกหนึงแห่งทีเป็ นผู้ชนะใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล
ประเภทบริการทางธุรกิจช่องทัวไปความคมชัดมาตรฐาน (วาไรตี เอสดี) ในราคา 2,290 ล้ านบาท ได้ แก่ บริ ษัท จีเอ็ม
เอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด ซึงเป็ นผู้ดําเนินการช่องทีวีดิจิทัล GMM Channel ออกอากาศภายใต้ ช่องหมายเลข 25
สํา หรั บ การรั บ ชมผ่ า นเสาอากาศดิ จิ ทัลที วี กล่อ งดิ จิ ทัลที วี หรื อ โทรทัศ น์ ที รั บ สัญญาณดิ จิ ทัลได้ และภายใต้ ช่ อ ง
หมายเลข 35 สําหรับการรับชมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียม ซึงช่องทีวีดิจิทัล GMM Channel มุ่งเน้ นเสนอรายการ
วาไรตีบันเทิงอย่างครบวงจร เช่น ละคร รายการวาไรตี รายการพูดคุยสนทนา (Talk Show) รายการเพลงและคอนเสิร์ต
รายการกีฬา ภายใต้ แนวคิด สนุกทุกวัน อยู่ด้วยกันทุกเวลา” ทังนี ช่อง GMM Channel มีนางสายทิพย์ มนตรี กุล ณ
อยุธยาเป็ นผู้บริหารช่อง
4)

ลดความเสียงจากการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทลั
ภายหลังการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ จะถือหุ้น ทางตรงในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และทางอ้ อมในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
(ผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง) ลดลงเหลือร้ อยละ 51 ทําให้ บริษัทฯ มีความเสียงจากการดําเนินธุรกิจและ
การลงทุนในช่ องที วีดิ จิทัลช่ อง ONE ลดลง โดยความเสียงที อาจส่งผลกระทบต่ อธุ รกิ จที วีดิ จิทัล และทํ าให้ ผลการ
ดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทลั ONE ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ เช่น
 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีรุนแรง เนืองจากมีช่องทีวีดิจิทลั ในหมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดสูงอีก 6 ช่องรายการ
ซึงผู้ประกอบการบางรายมี ประสบการณ์ ชือเสียงและผลงานเป็ นทียอมรับ รวมถึงมีความพร้ อมทังด้ านเงินทุน
บุค ลากร เครื องมื อ อุ ป กรณ์ และเนื อหาสํา หรั บ การผลิต รายการโทรทัศ น์ เ ช่ น เดี ย วกั น กับ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เช่ น
บริ ษัท บีอี ซี-มัลติมีเดี ย จํากัด (ช่อง 3) บริ ษั ท กรุ งเทพโทรทัศ น์ และวิทยุ จํากัด (ช่อง 7) บริ ษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) (ช่อง 9) บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชัน จํากัด เป็ นต้ น (ทังนี ยังไม่รวมการแข่งขันจากคู่แข่งทางอ้ อม อัน
ได้ แก่ ผู้ได้ รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ และผู้ประกอบการช่องเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมอืนทีมีเนือหาและรู ปแบบช่องรายการคล้ ายคลึงกับช่องทีวีดิจิทัล ONE) โดยรายชือผู้ชนะการประมูล
ใบอนุญาตทีวีดิจิทลั หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดสูงและความคมชัดปกติ มีดงั นี
ตารางที 6 รายชือผู้ชนะการประมูลใบอนุ ญาตทีวดี ิจทิ ัลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูงและความคมชัดปกติ
ราคา
ราคา
หมวดหมู่ทัวไป
หมวดหมู่ทัวไป
ประมูล
ประมูล
แบบความคมชัดสูง
แบบความคมชัดปกติ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
1 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด
3,530.00 1 บริษัท ไทย บรอดคาสติง จํากัด
2,355.00
(ช่อง 3 HD)
(ช่อง WORKPOINT TV)
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หมวดหมู่ทัวไป
แบบความคมชัดสูง
2 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์
บรอดคาสติง จํากัด (ช่อง PPTV)
3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด
(ช่อง 7)
4 บริษัท ทริปเปิ ล วี บรอดคาสท์ จํากัด
(ช่อง Thairath TV)
5 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช่อง 9)
6 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชนั จํากัด
(ช่อง Amarin TV)
7 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
(ช่อง ONE)

ราคา
ประมูล
(ล้ านบาท)
3,460.00
3,370.00
3,360.00
3,340.00
3,320.00
3,320.00

หมวดหมู่ทัวไป
แบบความคมชัดปกติ
2 บริษัท ทรู ดีทีที จํากัด (ช่อง True4U)
3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด
(ช่อง GMM Channel)
4 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ช่อง 3
SD)
5 บริษัท อาร์ .เอส.เทเลวิชนั จํากัด (ช่อง 8)
6 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
(ช่อง Mono)
7 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง
จํากัด(ช่อง Now)

ราคา
ประมูล
(ล้ านบาท)
2,315.00
2,290.00
2,275.00
2,265.00
2,250.00
2,200.00

ทีมา : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



การกระจุก ตัว ของงบโฆษณาในช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ข องผู้ป ระกอบการเดิ ม เนื องจากในช่ ว งต้ น ของการ
ออกอากาศช่องทีวีดิจิทลั เป็ นการออกอากาศคู่ขนานกับช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม ดังนัน งบโฆษณาผ่านสือ
โทรทัศน์อาจกระจุกตัวอยู่ในช่องรายการโทรทัศน์ ฟรี ทีวีเดิมทีมีความนิยมรายการในระดับสูง เช่น ช่อง 3 ช่อง 7
ช่อง 9 เป็ นต้ น ขณะทีอัตราค่าโฆษณาของช่องทีวีดิจิทลั อาจไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ เนืองจากอาจมีการแข่งขัน
ด้ านราคาเพือแย่งชิงลูกค้ าโฆษณาทังจากช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมและช่องทีวีดิจิทลั รายอืน



ข้ อจํากัดในการเข้ าถึงกลุ่มผู้ชม เนืองจากในช่ วงแรกของการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์ อนาล็อกให้ เ ข้ าสู่ระบบ
ดิจิทัล ผู้ให้ บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภททีใช้ คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิทัล (“โครงข่ายฯ”) ต้ องใช้
ระยะเวลาในการติด ตังโครงข่ ายฯ ให้ ครอบคลุมผู้ช มทุกพื นทีทัวประเทศ ประมาณ 4 ปี (ปี 2557 – ปี 2560)
ขณะทีผู้ชมทีต้ องการรับชมช่องทีวดี ิจิทลั ซึงมิได้ เป็ นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียม (ผู้ชมทีเป็ นสมาชิก
เคเบิลทีวีหรื อติดตังจานดาวเทียม สามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิทัลได้ ทันที อันเป็ นผลจากกฎ Must Carry)
จําเป็ นต้ องมีการติดตังกล่องรับสัญญาณดิจิทลั หรือใช้ โทรทัศน์ ทีมีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลภายในตัว (ซึง กสทช.
จะสนับสนุน คูปองส่วนลดสํา หรับการซื อกล่อ งรับสัญญาณดิจิทัลมูลค่ า 690 บาทต่อ ครัวเรื อน แก่ทัง 22 ล้ า น
ครัวเรือน โดยจะทยอยแจกคูปองให้ แก่ครัวเรื อนในพืนทีซึงได้ มีการติด ตังโครงข่ายฯ แล้ ว) และด้ วยข้ อจํากัดใน
การเข้ าถึงช่องรายการทีวดี ิจิทลั ทีวีดงั กล่าวนี อาจส่งผลให้ ผ้ ชู มบางส่วนยังคงรับชมช่องรายการโทรทัศน์ ฟรี ทีวีเดิม
ซึงอาจทําให้ ผลการดําเนินงานของช่องทีวดี ิจิทลั ในช่วงแรกไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้

ข้ อด้ อยและความเสียงของการทํารายการ
1) สูญเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในช่องทีวีดิจิทลั ONE บางส่วน
ภายหลังการเข้ าทํารายการ ซึงจะส่งผลให้ บริษัทฯ จะถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ลดลงเหลือร้ อยละ 51 จากเดิมที
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 นัน กรณีทีช่องทีวีดิจิทลั ONE มีผลการดําเนินงานเติบโตเป็ นไปตามแผนงานทีวาง
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ไว้ และมีผลกําไรจากการดําเนินงาน การเข้ าทํารายการดังกล่าว จะทําให้ สว่ นแบ่งกําไรจากการดําเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทัล
ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในส่วนทีเป็ นของบริษัทฯ ลดลง
2) ความเสียงกรณีเงือนไขบังคับก่อนการเข้ าทํารายการไม่เป็ นผลสําเร็จ
กรณีทีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2558 ไม่อนุมัติการเข้ าทํารายการในครังนี ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าว และต้ องสูญเสียค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ อาทิเช่น ค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์ หนังสือ
เชิญประชุมและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นเพืออนุมัติการทํารายการ ค่าใช้ จ่ายในการว่า จ้ างทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ
1.2.3 เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อเสียระหว่ างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารระบุว่า ภายหลังจากทีกลุม่ บริษัทฯ ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง (วาไรตี เอชดี) และหมวดหมู่
ทัวไปแบบความคมชัดปกติ (วาไรตี เอสดี) ผู้บริหารของบริษัทฯ ประสงค์ทีจะหาพันธมิตรทีมีศักยภาพ และ/หรื อมีข้อได้ เปรี ยบ
ในด้ านต่างๆ เพือช่วยสนับสนุนและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยในช่วงทีผ่านมา
แม้ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รับ การติ ดต่ อ จากนักลงทุน และผู้ป ระกอบธุ รกิ จ ด้ า นสือทังในประเทศและต่ างประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ย
อย่ า งไรก็ ดี ผู้ป ระสงค์ ที จะประสานความร่ ว มมื อ ทางธุ รกิจ แต่ ละรายมีข้ อ จํ า กัด ต่ า งๆ เช่ น เนื อหารายการ (Content) ไม่
สอดคล้ องกับแนวคิดหรือกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของช่องทีวีดิจิทลั ของกลุม่ บริษัทฯ ซึงเมือเปรี ยบเทียบกับกลุ่มนายถกลเกียรติทีมี
ประสบการณ์ในการร่วมงานกับกลุม่ บริษัทฯ อย่างใกล้ ชิดมาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับผลงานละครและรายการโทรทัศน์
ทีผ่านมาของกลุม่ นายถกลเกียรติได้ สร้ างชือเสียงและรายได้ ให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ อีกทัง ในการเข้ าทํารายการครังนีกลุ่มนายถกล
เกียรติยินยอมให้ มีการกําหนดมาตรการเพือลดความเสียงมิให้ กิจการของกลุ่มนายถกลเกียรติ (อันได้ แก่ ซีเนริ โอ ซึงประกอบ
ธุรกิ จผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ) มี การประกอบธุรกิจที เป็ นการแข่ งขัน กับธุ รกิ จของกลุ่มจีเ อ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ งใน
อนาคต โดยภายหลังเข้ าทํารายการ กลุม่ นายถกลเกียรติจะโอนย้ ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ และอุปกรณ์ เฉพาะในส่วน
งานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของซีเนริโอมายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพือให้ ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ทีจะ
แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ฟรี ทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้ การบริ หารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
เพียงแห่งเดียว (ขณะทีซีเนริโอสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ต่อไปได้ เช่น ธุรกิจ
ละครเวที ธุ รกิจจัดการแสดงคอนเสิร์ต) ด้ วยเหตุนี การเข้ าทํ ารายการกับ บุคคลทีเกียวโยงกับบริ ษัท ฯ ในครังนี จึงถือว่าเป็ น
เงือนไขทีก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากทีสุดในปั จจุบนั
1.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ

1.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ
ในการประเมินความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการสละสิทธิ ซือหุ้นเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงของบริ ษัทฯ
ให้ กบั กลุม่ นายถกลเกียรตินัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วั น ทีวี
เทรดดิง โดยอ้ างอิงจากงบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็ นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
เนืองจาก ณ ปั จจุบนั จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงไม่มีการจัดทํางบการเงินรวม อีกทัง ธุรกิจหลักของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ง คือ
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การลงทุนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (สินทรัพย์ หลักของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ณ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้ วย เงินลงทุนในจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 400.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.65 ของสินทรัพย์ รวม และส่วนทีเหลือ คือ ลูกหนีการค้ าและเงินสด
คิดเป็ นร้ อยละ 7.74) ซึงเป็ นผู้ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทลั แบบความคมชัดสูง ทังนี วิธีทางการเงินทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ใน
การพิจารณาให้ ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของราคาเข้ าทํารายการมี 3 วิธี ดังนี
1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV)
3) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนืองจาก
สินทรัพย์หลัก ณ 30 กันยายน 2557 คือ ต้ นทุนใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั หมวดหมู่ทวไป
ั
แบบความคมชัดสูง ซึงถือโดยจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 3,230.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.89 ของ
สินทรัพย์รวมของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงบริษัทเพิงเริมดําเนินธุรกิจตามใบอนุญาตดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึงถือเป็ นช่วง
เริมต้ น และมีผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจดังกล่าว และมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48.13 ล้ านบาท ทีเพิงเริ มใช้
งานปี 2557 จึง ไม่ ไ ด้ จัด ทํ า การประเมิ น มูลค่ า สิ น ทรั พ ย์ ใ หม่ ระหว่ า งงวด เนื องจากมูลค่ า สิน ทรั พ ย์ เ หล่า นี ไม่ น่ า จะมี ก าร
เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี อ้ างอิงจากหมายเหตุงบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ณ
31 ธันวาคม 2556 ไม่ปรากฏข้ อมูลเกียวกับภาระผูกพันของบริษัททีไม่เกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจปกติ เช่น คดีความหรื อข้ อ
พิพาททางกฎหมายทีมีผลผูกพันบริษัท ซึงอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่าสินทรัพย์และหนีสินหลักมีมลู ค่าไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนีสินทีบันทึกในงบการเงินในปั จจุบัน จึง
ไม่ได้ จดั ทําการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีดงั กล่าว
นอกจากนี ที ปรึก ษาทางการเงิ น อิสระไม่ ไ ด้ ใ ช้ วิธี ป ระเมิ นมูลค่า หุ้นอื นๆ เช่ น วิ ธีอัต ราส่ว นราคาต่ อ กํา ไรต่ อ หุ้น (Price to
Earnings Ratio Approach) และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discount Model) เนืองจากกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง อยู่ในช่วงเริมต้ นของการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล และยังคงมีผลประกอบการขาดทุน (ตังแต่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เริ มจัดตัง
ในวันที 6 กันยายน 2556 จนถึงไตรมาสที 3 ของปี 2557 กิจการมีผลขาดทุนสะสม 251.79 ล้ านบาท) ดังนัน ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าด้ วยวิธีดงั กล่าวได้
รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมในแต่ละวิธีเป็ นดังนี
1) วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนีจะแสดงมูลค่าหุ้นสามัญโดยอ้ างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวี ณ เวลาใดเวลาหนึง โดยในการประเมินมูลค่าครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากงบการเงินฉบับสอบทาน
สําหรับงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 7 การคํานวณหามูลค่ าหุ้นตามวิธีมูลค่ าตามบัญชีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ณ 30 กันยายน 2557
รายการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระแล้ ว
400,000.00
บวก ขาดทุนสะสม
(251,787.56)
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รายการ
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้นของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว (พันหุ้น) – มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น ณ 30 กันยายน 2557 (บาทต่ อหุ้น)

จํานวนเงิน (พันบาท)
148,212.44
4,000.00
37.05

จากตารางข้ างต้ น ราคาหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ตามวิธีมูลค่ าตามบัญชีเท่ ากับ 37.05 บาทต่ อหุ้น ซึงตํากว่า
ราคาทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 62.95
2)

วิธีอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)

การประเมินโดยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) เป็ นการประเมินโดย
พิจารณาอัตราส่วนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกันกับการประกอบ
ธุรกิจ ของจี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยมี สมมติ ฐานหลักว่ าบริ ษั ททีมีลักษณะการดํ าเนิ นงานคล้ ายคลึงกัน น่าจะมีอัต ราส่ว นทาง
การเงินบางประการทีสามารถเปรียบเทียบกันได้
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงบริ ษัทจดทะเบียนที ได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบ
ดิจทิ ลั เนืองจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็ นผู้ชนะการประมูลในการใช้ คลืน
ความถีเพือให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง ด้ วยราคา
ประมูล 3,320 ล้ านบาท ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกบริษัทจดทะเบียนทังหมดทีได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี
เพื อให้ บ ริ การโทรทัศ น์ ใ นระบบดิ จิทัลในทุก หมวดหมู่ม าใช้ ใ นการเทีย บเคีย ง เพื อสะท้ อ นถึง ลัก ษณะการประกอบธุรกิ จ ที
คล้ ายคลึงกันกับธุรกิจหลักของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยมีรายชือบริษัทจดทะเบียน ดังนี
ตารางที 8 บริ ษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง สําหรั บการเปรี ยบเทียบ
ตัวย่ อ
รายชือบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หลักทรั พย์
1. บริษัท อมรินทร์ พรินติง
AMARIN ประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจสิงพิมพ์สาํ นักพิมพ์ (สายงาน
แอนด์ พับลิชชิง จํากัด
นิตยสารและหนังสือเล่ม) และธุรกิจทีวีดิจิทัล โดย AMARIN ถือหุ้นร้ อยละ
(มหาชน)
99.99 ในบริ ษั ท อมริ น ทร์ เทเลวิ ชัน จํ า กัด ซึงเป็ นผู้ช นะการประมูล ฯ
หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดสูง ด้ วยราคาประมูล 3,320 ล้ านบาท
2. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด
BEC
ประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ 1) ธุรกิจดําเนินการออกอากาศและสือโฆษณา
(มหาชน)
ธุรกิจโทรทัศน์ และธุ รกิจวิท ยุ 2) ธุรกิจดํ าเนิน การจัด หาและผลิตรายการ
โดย BEC ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ซึงเป็ นผู้
ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัด สูง ด้ ว ยราคาประมูล
3,530 ล้ านบาท หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ ด้ ว ยราคาประมูล
2,275 ล้ านบาท และหมวดหมู่เ ด็ก เยาวชน และครอบครั ว ด้ ว ยราคา
ประมูล 666 ล้ านบาท
3. บริษัท อสมท จํากัด
MCOT
ประกอบธุรกิจด้ านสือสารมวลชน ได้ แก่ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ สถานี
(มหาชน)
วิท ยุก ระจายเสียง และสํานักข่ าวไทย โดยบริ ษั ทย่ อยเป็ นผู้ผลิต รายการ
31

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

รายชือบริ ษัท

4. บริษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)

ตัวย่ อ
หลักทรั พย์

MONO

5. บริษัท เนชัน บรอดแคสติง
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

NBC

6. บริษัท เนชัน มัลติมีเดีย
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

NMG

7. บริษัท อาร์ เอส จํากัด
(มหาชน)

RS

8. บริษัท โซลูชนั คอนเนอร์
(1998) จํากัด (มหาชน)

SLC

9. บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)

TRUE

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สารคดีโทรทัศน์ และประกอบกิจการด้ านบันเทิงทุกประเภท โดย MCOT
เป็ นผู้ ชนะการประมู ลฯ หมวดหมู่ทั วไปแบบความคมชั ด สูง ด้ ว ยราคา
ประมูล 3,340 ล้ านบาท และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้ วย
ราคาประมูล 660 ล้ านบาท
ประกอบธุ รกิ จหลัก ได้ แ ก่ ธุรกิจ สือและการให้ บริ การข้ อมูล (กลุ่มธุ รกิ จ
บริ การเสริ มบนโทรศัพท์ เคลือนที กลุ่มธุรกิจสืออินเทอร์ เน็ต กลุ่มธุรกิจสือ
สิงพิม พ์ และกลุ่มธุ รกิจ สือที วี) และธุ รกิจ การให้ บ ริ การด้ า นบัน เทิง (กลุ่ม
ธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ ) โดย MONO ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ
99.99 ในบริ ษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด (บริ ษัทย่อยทางอ้ อม) ซึงเป็ นผู้
ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ ด้ วยราคาประมูล
2,250 ล้ านบาท
ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้ บริ การข่าวสาร โฆษณาผ่านสือ
โทรทัศน์ วิทยุ และสือรูปแบบใหม่ โดย NBC ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท
เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน จํากัด ซึงเป็ นผู้ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระ ด้ วยราคาประมูล 1,338 ล้ านบาท
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ และ
ให้ บริการโฆษณาและข้ อมูลข่าวสาร ผ่านสือประเภทต่างๆ ได้ แก่ โทรทัศน์
วิทยุ และสือรูปแบบใหม่ โดย NMG ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้ อม) ซึงเป็ นผู้ชนะ
การประมูลฯ หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดปกติ ด้ วยราคาประมูล 2,200
ล้ านบาท
ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร เช่น งานเพลง โชว์ บิซ สือโทรทัศน์ และสือ
วิทยุ เป็ นต้ น โดย RS ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท อาร์ .เอส. เทเลวิชัน
จํากัด ซึงเป็ นผู้ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดปกติ ด้ วย
ราคาประมูล 2,265 ล้ านบาท
ประกอบธุรกิจ ให้ คําปรึก ษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบ
วงจร ทังการวางระบบเครื อข่าย การจัดหาอุปกรณ์ และพัฒนาโปรแกรม
ตามความต้ องการของลูกค้ า โดย SLC ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 ใน
บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชัน จํากัด (บริ ษัทย่อยทางอ้ อม) ซึงเป็ นผู้ชนะการ
ประมูลฯ หมวดหมูข่ ่าวสารและสาระ ด้ วยราคาประมูล 1,318 ล้ านบาท
ประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้ แก่ 1) ธุรกิจออนไลน์ (บริการโทรศัพท์ พืนฐานและ
บริ การเสริ มต่ างๆ บริ การโครงข่า ยข้ อมูล บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต ) 2) ธุรกิ จ
โทรศัพท์เคลือนที (ให้ บริการระบบ 2G 3G และ 4G LTE) 3) ธุรกิจโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก ภายใต้ ชือ ทรูวิชนส์
ั โดย TRUE ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ
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รายชือบริ ษัท

10. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็น
เทอร์ เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

ตัวย่ อ
หลักทรั พย์

WORK

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
99.99 ในบริ ษั ท ทรู ดีทีที จํ ากัด (บริ ษั ทย่อ ยทางอ้ อม) ซึงเป็ นผู้ชนะการ
ประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัด ปกติ ด้ วยราคาประมูล 2,315
ล้ านบาท และ TRUE ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท ไทย นิวส์
เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้ อม) ซึงเป็ นผู้ชนะการประมูลฯ
หมวดหมูข่ ่าวสารและสาระ ด้ วยราคาประมูล 1,316 ล้ านบาท
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ โ ดยซื อเวลาจากทาง
สถานี โ ทรทัศ น์ เ พื อออกอากาศรายการโทรทัศ น์ แ ละขายโฆษณา โดย
WORK ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท ไทย บรอดคาสติง จํากัด ซึงเป็ นผู้
ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ ด้ วยราคาประมูล
2,355 ล้ านบาท

ทีมา : แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) ของแต่ละบริษัท

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ กําหนดให้ วันที 24 ธันวาคม 2557 ซึงเป็ นวันซือขายหลักทรัพย์ วันสุดท้ ายก่อนการเปิ ดเผยมติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเข้ าทํารายการเป็ นวันทีใช้ ในการคํานวณอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (“P/BV”) เฉลีย
ย้ อนหลัง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณ P/BV เฉลียย้ อนหลัง สําหรับช่วงเวลา 15 – 360 วันทําการ ซึงมีรายละเอียด
ดังนี

บริ ษัททีนํามา
เปรี ยบเทียบ
AMARIN
BEC
MCOT
MONO
NBC
NMG
RS
SLC
TRUE
WORK
ค่ าเฉลีย P/BV

ตารางที 9 P/BV เฉลียย้ อนหลังของกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรี ยบเทียบ
ระยะเวลาเฉลียย้ อนหลัง (จํานวนวันทําการ)
15 วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
180 วัน
240 วัน
1.24
1.21
1.24
1.26
1.41
1.54
13.88
13.55
12.36
11.89
12.50
12.55
1.62
1.69
1.80
1.95
2.13
2.24
3.88
3.88
3.97
4.13
3.82
3.78
1.66
1.51
1.39
1.36
1.36
1.38
1.85
1.69
1.62
1.60
1.46
1.39
9.80
7.96
6.61
6.12
5.65
5.45
3.22
3.74
3.75
2.87
2.53
2.71
4.34
9.67
27.01
31.78
25.97
25.17
6.76
6.52
6.00
5.69
5.35
5.06
3.75
3.53
3.30
3.12
2.96
2.95

360 วัน
1.73
13.22
2.49
3.99
2.31
1.55
5.43
3.32
21.84
5.32
3.27

ทีมา : ข้ อมูล ณ วันที 24 ธันวาคม 2557 จาก www.setsmart.com
หมายเหตุ : ไม่รวมค่า P/BV เฉลียย้ อนหลังของบริ ษัทจดทะเบียนทีสูงเกิ นกว่า 10 เท่า ซึงเป็ นอัตราส่วนทีสูงกว่าค่าเฉลียของบริ ษัท
เทียบเคียงค่อนข้ างมาก เพือไม่ให้ ราคาทีคํานวณได้ เบียงเบนออกไปอย่างมีนัยสําคัญ (ค่าเฉลีย P/BV ของ BEC และ
TRUE)
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย P/BV ย้ อนหลังดังแสดงไว้ ในตารางข้ างต้ น ไปคูณกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี โดยอ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557 ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 37.05 บาทต่อ
หุ้น ทังนี มีรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ดังนี
ตารางที 10 การประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้ อนหลัง
ค่ าเฉลีย P/BV
มูลค่ าตามบัญชี
ราคาหุ้น (บาทต่ อหุ้น)
ระยะเวลาเฉลียย้ อนหลัง (วันทําการ)
(เท่ า) (1)
(บาทต่ อหุ้น) (2)
(3) = (1) x (2)
15 วันทําการ
3.75
139.02
30 วันทําการ
3.53
130.62
60 วันทําการ
3.30
122.14
90 วันทําการ
3.12
37.05
115.65
180 วันทําการ
2.96
109.81
240 วันทําการ
2.95
109.12
360 วันทําการ
3.27
120.99
ช่ วงราคาหุ้นสามัญจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (บาทต่ อหุ้น)
109.12 – 139.02
จากการคํา นวณข้ างต้ น ช่ วงราคาหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วั น ทีวีตามวิธีอัตราส่ วนราคาต่ อ มูลค่ าตามบัญชีเท่ ากั บ
109.12 – 139.02 บาทต่ อหุ้น ซึงสูงกว่าราคาทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.12 – 39.02
3)

วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้ วยวิธีนี เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงิ นสดในอนาคต
โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง คาดว่าจะได้ รับด้ วยต้ นทุนทาง
การเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ของหุ้นสามัญของจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยพิจารณาถึงธุรกิจทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จะดําเนินการทังหมดภายหลังการปรับโครงสร้ างในครังนี
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินโดยอ้ างอิงจากประมาณการซึงจัดทําโดยผู้บริหารของบริษัท ซึง
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินทีได้ รับจากฝ่ าย
บริหาร รวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารถึงนโยบายการดําเนินงาน และได้ ปรับสมมติฐานบางรายการให้ สะท้ อนถึงภาวะตลาดและ
การแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินเท่ากับอายุคงเหลือของใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีทีได้ รับของจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็ นกระแสเงินสดหลักในการดํา เนินธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยจัดทําประมาณการตังแต่เดือ น
มกราคม 2558 – เดือนเมษายน 2572 โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้ อมูลทีสามารถรับรู้ ได้ ขณะทําการศึกษา ดังนัน หาก
ปั จจัยดังกล่าวเหล่านีเปลียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจจะเปลียนแปลงตามไป
ด้ วย โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงรวมถึงมูลค่าของใบอนุญาต
ให้ ใช้ คลืนความถีโดยอ้ างอิงจากกระแสเงินสดสุทธิ ทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง คาดว่าจะได้ รับจากการดําเนินธุรกิจในอนาคต
โดยพิจารณาทังจากรายได้ ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย แหล่งทีมาของเงินทุน และการจ่ายชําระค่าใบอนุญาต รวมถึงเงินลงทุนต่างๆ ทีคาด
ว่าจะเกิดขึนประกอบการพิจารณา
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รายละเอียดสมมติฐานในการประมาณการ มีดงั นี
1. รายได้
1.1. รายได้ จากช่ อง ONE ซึงเป็ นกระแสเงินสดหลักของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
รายได้ หลักของช่องรายการคือรายได้ ค่าโฆษณา โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ ค่าโฆษณา โดยนํา
นาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้ คณ
ู กับอัตราค่าโฆษณา โดยมีรายละเอียดดังนี
1.1.1. นาทีโฆษณา อ้ างอิ งจากเวลาในการโฆษณาเฉลียตามที กฎหมายกํ าหนด คื อ เฉลียชัวโมงละไม่เกิน 10 นาที
(หลักเกณฑ์กําหนดให้ สามารถหารายได้ จากโฆษณาและการบริ การธุรกิจไม่เกินชัวโมงละสิบสองนาทีครึง โดย
เมือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทังวันเฉลียแล้ วต้ องไม่เกินชัวโมงละสิบนาที) และพิจารณาอัตรา
ทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ตามผังรายการของช่อง ซึงอ้ างอิงจากการประมาณการของ
ฝ่ ายบริหาร
1.1.2. อัตราค่าโฆษณา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราค่าโฆษณาในปั จจุบนั โดยพิจารณาร่ วมกับประมาณ
การอัตราค่าโฆษณาของฝ่ ายบริหาร แผนงานการขายโฆษณาของช่อง และอัตราค่าโฆษณาของระบบอนาล็อก
อืนในปั จจุบัน โดยอัตราค่าโฆษณาของช่อง ONE ทีปรับตัวสูงขึนในช่วงแรกนัน เนืองมาจากการรับรู้ และการ
เข้ าถึงช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุม่ ผู้ชมทัวประเทศทีสูงขึน ประกอบกับการทีตัวแทนบริ ษัทโฆษณา (บริ ษัทเอ
เจนซี) มีการแบ่งเม็ดเงินโฆษณาจากทีวีดาวเทียมมาเป็ นทีวีดิจิตอลมากขึน เนืองจากอัตราโฆษณาทีใกล้ เคียงกับ
ทีวีดาวเทียม ในขณะที สามารถเข้ าถึง กลุ่มผู้ช มได้ มากกว่า ส่ง ผลให้ อัตราค่า โฆษณาปี 2559 มีแนวโน้ มทีจะ
ปรับตัวสูงขึนอย่างมีนยั สําคัญจากฐานในปี 2558 ซึงเป็ นปี ทีเริมมีการขายโฆษณาเต็มอย่างเต็มรู ปแบบและเต็ม
ปี เป็ นปี แรก (ภายหลังจากทีช่องทีวีดิจิทลั ได้ เริมออกอากาศอย่างเป็ นทางการในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม
2557) จากนันในปี 2560 – 2563 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าอัตราค่ าโฆษณาจะยังคงมีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนือง แต่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทีลดลงกว่าปี 2559 โดยอ้ างอิงจากประมาณการอัตราค่า
โฆษณาของผู้บริหารของบริษัทฯ ทีคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถขายได้ ประกอบกับปั จจัยสนับสนุน อันได้ แก่ การ
ทยอยสินสุดอายุสมั ปทานของทีวีในระบบอนาล็อก ซึงจะส่งผลให้ เม็ดเงินโฆษณาของสือโทรทัศน์ ถูกจัดสรรมายัง
ทีวีดิจิทลั มากขึน จากนันในปี 2564 เป็ นต้ นไป ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอัตราการเติบโตระยะยาวใน
อัต ราคงที ที ร้ อยละ 5 ซึ งสอดคล้ อ งกับ การประมาณการของผู้ บริ ห าร เนื องจากพิ จ ารณาว่ า เป็ นระยะที
อุตสาหกรรมโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิทลั เข้ าสูภ่ าวะทีเริมคงที ภายหลังจากทีมีการขยายตัวระดับสูงในช่วงแรกของ
การเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็ นระบบดิจิทัล ประกอบกับภาวะการแข่งขันระหว่างช่องทีวี
ดิจิ ทัลที จะมี มากกว่ า 24 ช่อ งรายการ ในอนาคตภายหลังช่ องที วีดิ จิ ทัลเพื อประโยชน์ สาธารณะอี ก 10 ช่ อ ง
รายการเริ มต้ น ออกอากาศ (ยังไม่นับรวมการแข่ง ขันจากช่ องทีวีด าวเทีย ม และการเติ บโตของสือรู ป แบบใหม่
(New Media) ซึงได้ รับความสนใจใช้ เป็ นสือโฆษณาเพิมขึนอย่างต่อเนือง)
1.2. รายได้ จากการผลิตรายการในระบบอนาล็อก ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ ทีเกิดขึนจากรายการละครและรายการโทรทัศน์ ที
ออกอากาศในช่องอนาล็อก (ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 9) ในปั จจุบันของเอ็กแซ็กท์ และซีเนริ โอ อย่างไรก็ดี เนืองจาก
ลักษณะของการรับจ้ างผลิตรายการเพือออกอากาศในระบบอนาล็อกนัน จะมีความไม่แน่นอนในการต่ออายุของรายการ
ประกอบกับการเปลียนผ่านจากทีวีระบบอนาล็อก มาเป็ นดิจิตอล ผู้บริ หารของบริ ษัทจึงจะปรับรู ปแบบในการดําเนิ น
ธุรกิจเป็ นการผลิตเพือออกอากาศในช่อง ONE เป็ นหลัก ซึงจะเป็ นการเพิมความแข็งแกร่ งให้ กับรู ปแบบและเนือหาของ
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รายการต่างๆ ซึงจะเพิมความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม และเป็ นโอกาสในการสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ดังนัน ที
ปรึกษาจึงประมาณการรายได้ สว่ นนีเฉพาะในปี 2558 ซึงอ้ างอิงจากงบประมาณ และประมาณการของผู้บริหาร
ตารางที 11 สมมติฐานในการประมาณการรายได้
2558
2559
2560
2561
2562
65%
75%
85%
85%
85%

2563
85%

2564
85%

2565
85%

อัตรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ
ขายได้ (Occupancy rate)
อัตราการเติบโตของค่า
N/A
50%
30%
30%
10%
10%
5%
5%
โฆษณาเฉลีย
รายได้ จากช่ อง ONE
1,252.68 2,174.04 3,194.33 4,152.63 4,567.90 5,038.45 5,275.92 5,539.72
รายได้ จากการผลิตรายการใน 1,316.74
ระบบอนาล็อก
รายได้ อืน
43.20
47.52
52.27
57.50
63.25
66.41
69.73
73.22
รวมรายได้ (ล้ านบาท)
2,612.62 2,221.56 3,246.61 4,210.13 4,631.15 5,104.87 5,345.65 5,612.94
2566

2567

2568

2569

2570

ม.ค.-เม.ย.
2572
85%
85%

2571

อัตรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ
85%
85%
85%
85%
85%
ขายได้ (Occupancy rate)
อัตราการเติบโตของค่า
5%
5%
5%
5%
5%
5%
โฆษณาเฉลีย
รายได้ จากช่ อง ONE
5,816.70 6,124.27 6,412.92 6,733.56 7,070.24 7,444.09
รายได้ จากการผลิตรายการ
ระบบอนาล็อก
รายได้ อืน
76.88
80.72
84.76
89.00
93.45
98.12
รวมรายได้ (ล้ านบาท)
5,893.58 6,205.00 6,497.68 6,822.56 7,163.69 7,542.21

5%
2,562.72
33.78
2,596.50

2. ต้ นทุนขาย
ต้ นทุน ส่วนใหญ่ ข องจี เอ็ม เอ็ม วัน ทีวี ประกอบด้ วย ต้ นทุน ค่าผลิตรายการ ต้ นทุนค่ าใบอนุญาตตัด จําหน่าย เงิน เดือ นและ
สวัสดิการพนักงาน ค่ าเช่าโครงข่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ค่าเสือมราคา และอืนๆ โดยทีปรึก ษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการต้ นทุนหลัก ดังนี
2.1 ต้ นทุนของช่ อง ONE ประกอบด้ วย
 ต้ นทุนค่ าผลิตรายการ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากประมาณการของฝ่ ายบริ หาร ซึงพิจารณาแผนงานใน
การผลิตรายการประเภทต่างๆ ในปี 2558 – 2559 ประกอบ จากนันในปี 2560 ประมาณการให้ มีอัตราการเติบโตร้ อย
ละ 20 และร้ อยละ 10 ในปี 2561 ซึงในช่วงปี 2558 – 2561 ทีมีอัตราการเติบโตทีสูงนัน เนืองมาจากยังเป็ นช่วงปี
แรกๆ ในการผลิตรายการเพือออกอากาศในดิจิตอล จากนันตังแต่ปี 2562 เป็ นต้ นไป ประมาณการอัตราการเติบโต
ร้ อยละ 5 ต่อปี
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 ต้ นทุนค่ าใบอนุญาต ตัดจําหน่ายเป็ นเวลา 15 ปี เท่ากับอายุของใบอนุญาตทีได้ รับ
 เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ในปี 2557 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ งในเดือน
มกราคม – กันยายน 2557 และประมาณการของฝ่ ายบริ หารในปี 2557 และตังแต่ปี 2558 – 2559 ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษั ทได้ มีก ารประมาณการอัตราการเติ บโตโดยพิ จารณาถึงจํ านวนบุคลากรทีจะมีก ารปรับ เพิ มขึน อัตราการขึน
เงินเดือนเฉลีย และแผนงานของช่องรายการ จากนันตังแต่ปี 2560 เป็ นต้ นไป มีอัตราการเติบโตร้ อยละ 5 ต่อปี ตาม
นโยบายการขึนเงินเดือนเฉลียจากฝ่ ายบริหารของบริษัท
 ค่ าเช่ าโครงข่ าย อ้ างอิงจากต้ นทุนทีเกิดขึนจริ ง ทีบริ ษั ทได้ มีการทํ าสัญญากับผู้ให้ บริ การโครงข่าย และประมาณ
อัตราการเติบโตร้ อยละ 3 ทุก 3 ปี ตามประมาณการของฝ่ ายบริหาร
 ค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต ในอัตราร้ อยละ 4.00 จากรายได้ ค่าโฆษณาของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยแบ่งเป็ นร้ อยละ
2.00 สําหรับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และอีกร้ อยละ 2.00 เข้ ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์ สาธารณะ โดยเมือวันที 22 กันยายน 2557 คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางสนับสนุนการเปลียนผ่านโทรทัศน์ จาก
ระบบอนาล็อ กไประบบดิ จิ ต อล โดยเห็ น ชอบกั บ แนวทางการลดหย่ อ นค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตในส่ ว นของ
ค่าธรรมเนียมรายปี เข้ ากองทุน (ร้ อยละ 2.00) ให้ กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดิจิตอลเป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยให้
หารื อ คณะอนุก รรมการที ปรึ ก ษาด้ านกฎหมายกสทช. และหน่ ว ยงานที เกียวข้ อ งในรายละเอี ยดเพือไม่ใ ห้ ขัด กับ
กฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงผู้บริหารของบริษัทเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในปี
2558 ในขณะที ระยะเวลาในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายหลังปี 2558 ยังไม่สามารถระบุได้ ชัดเจนว่าจะลดหย่อน
เป็ นระยะเวลากีปี ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปี 2558 ในอัตราร้ อย
ละ 2.00 จากนันตังแต่ปี 2559 เป็ นต้ นไป ประมาณการทีอัตราร้ อยละ 4.00
2.2 ต้ นทุนจากการผลิตรายการในระบบอนาล็อก ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงงบประมาณ และการประมาณการ
ของฝ่ ายบริหาร
ตารางที 12 สมมติฐานในการประมาณการต้ นทุน
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
ต้ นทุนค่าผลิตรายการ
เงินเดือน และค่าตอบแทน 1,474.80 1,746.54 2,056.45 2,248.31 2,360.72 2,478.76 2,602.70 2,732.83
พนักงาน
ต้ นทุนค่าใบอนุญาต และ
246.39 308.29 349.11 387.44 404.05 422.87
432.37
442.92
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าเช่าโครงข่ายและการ
203.00 211.74 211.74 218.09 218.09 218.09
224.63
224.63
ออกอากาศ
ค่าเสือมราคา
39.74
44.10
44.00
44.04
37.36
19.75
16.00
19.75
รวมต้ นทุนช่ อง ONE
1,963.93 2,310.67 2,661.29 2,897.88 3,020.23 3,139.47 3,275.70 3,420.14
ต้ นทุนจากการผลิตรายการ
898.20
ในระบบอนาล็อก
รวมต้ นทุนขาย
2,862.13 2,310.67 2,661.29 2,897.88 3,020.23 3,139.47 3,275.70 3,420.14

37

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

ม.ค.-เม.ย.
2572
2,869.47 3,012.95 3,163.60 3,321.77 3,487.86 3,662.26 1,260.78
2566

2567

2568

2569

2570

2571

ต้ นทุนค่าผลิตรายการ
เงินเดือน และค่าตอบแทน
พนักงาน
ต้ นทุนค่าใบอนุญาต และ
454.00 466.30 477.85 490.68 504.14 519.10
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าเช่าโครงข่ายและการ
224.63 231.37 231.37 231.37 238.32 238.32
ออกอากาศ
ค่าเสือมราคา
16.00
19.75
16.00
19.75
16.00
19.75
รวมต้ นทุนช่ อง ONE
3,564.11 3,730.37 3,888.82 4,063.57 4,246.32 4,439.42
ต้ นทุนจากการผลิตรายการ
ในระบบอนาล็อก
รวมต้ นทุนขาย
3,564.11 3,730.37 3,888.82 4,063.57 4,246.32 4,439.42

171.54
78.14
12.76
1,523.21
1,523.21

3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย ค่าคอมมิชชันในการขาย ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด ค่าเช่า
และค่าใช้ จ่ายสํานัก งาน โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้ จ่า ยในการขายและบริ หารสําหรับปี 2558 โดย
อ้ างอิงจากค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริงในเดือนมกราคม – กันยายน 2557 และประมาณการของฝ่ ายบริ หารในปี 2557 ประกอบกับ
งบประมาณ (Budget) ปี 2558 และแผนงานในการดําเนินงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีในอนาคต จากนันในปี 2559 เป็ นต้ นไป
ค่าใช้ จ่ายหลักประมาณอัตราการเติบโตทีร้ อยละ 5 ต่อปี โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด และค่าคอมมิชชัน ในปี 2558
ประมาณการทีอัตราร้ อยละ 21.5 ของรายได้ ค่าโฆษณา และตังแต่ปี 2559 เป็ นต้ นไป ประมาณการทีอัตราร้ อยละ 15 ของ
รายได้ ค่าโฆษณา สําหรับค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารในส่วนรายการผลิตรายการโทรทัศน์ ในระบบอนาล็อกในปี 2558 นัน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากงบประมาณ และประมาณการของฝ่ ายบริหาร
ตารางที 13 สมมติฐานในการประมาณการค่ าใช้ จ่ายขายและบริ หาร
2558
2559
2560
2561
2562
2563
ค่าใช้ จ่ายการขายและการตลาด
269.10 326.11 479.15 622.90 685.18 755.77
และค่าคอมมิชชัน
ค่าเช่า ค่าใช้ จ่ายสํานักงาน และ
85.74
86.89
87.75
86.75
87.49
88.06
อืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายช่ อง ONE
354.84 413.00 566.90 709.64 772.67 843.83
ค่าใช้ จ่ายจากการผลิตรายการ
139.22
ในระบบอนาล็อก
รวมค่ าใช้ จ่าย
494.07 413.00 566.90 709.64 772.67 843.83

ค่าใช้ จ่ายการขายและการตลาด
และค่าคอมมิชชัน

2569

2570

2564

2565

791.39

830.96

92.47

97.09

883.85
-

928.05
-

883.85

928.05

2566

2567

2568

2571

872.51

918.64

961.94 1,010.03 1,060.54 1,116.61

ม.ค.-เม.ย.
2572
384.41
38
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ค่าเช่า และค่าใช้ จ่ายสํานักงาน
และอืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายช่ อง ONE
ค่าใช้ จ่ายจากการผลิตรายการ
ในระบบอนาล็อก
รวมค่ าใช้ จ่าย

2566

2567

2568

2569

2570

2571

101.94

107.04

112.39

118.01

123.91

130.11

ม.ค.-เม.ย.
2572
44.79

974.45 1,025.68 1,074.33 1,128.05 1,184.45 1,246.72
-

429.20
-

974.45 1,025.68 1,074.33 1,128.05 1,184.45 1,246.72

429.20

4. แหล่ งเงินทุนสําหรั บโครงการ
ณ 30 กันยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีทนุ ชําระแล้ วจํานวน 400.00 ล้ านบาท และมีแผนในการเพิมทุนอีกจํานวน
500 ล้ านบาท ในปี 2558 จากนันในปี 2559-2560 ทีปรึกษาปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการว่าบริ ษัทจะมีการเพิมทุน
อีกจํานวน 300 ล้ านบาทต่อปี ในปี 2559-2560 สําหรับใช้ ในการลงทุนในบริษัทย่อย ได้ แก่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี สําหรับจ่ายชําระ
ค่าใบอนุญาตทีจะมีการทยอยจ่ายชําระในแต่ละปี การลงทุนในสินทรัพย์ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เพือ
รักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อทุนให้ เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ ส่งผลให้ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีทุนชําระแล้ ว
เป็ นจํานวน 900 ล้ านบาทในปี 2558 จํานวน 1,200 ล้ านบาท ในปี 2559 และจํานวน 1,500 ล้ านบาทในปี 2560 นอกจากนี
ในแต่ละปี ยังมีเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทีอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมขันตํา (Minimum Loan Rate: MLR) ลบอัตราร้ อยละตามที
ระบุในสัญญากู้ยืม
5. เงินลงทุน
ตามแผนการดํา เนิ นงานของบริ ษัท นัน บริ ษัทคาดว่าจะใช้ เงิ นลงทุน ในการปรับ ปรุ ง สตูดิโอ อุปกรณ์ การผลิต และอุป กรณ์
สํานักงานต่างๆ ในแต่ละปี ดังนี

เงินลงทุน

2558
93.76

ตารางที 14 เงินลงทุนในสินทรั พย์
2559
2560
2561
2562
17.28
10.00
21.25
16.21

2563
25.75

เงินลงทุน

2566
10.00

2567
27.46

2571 ม.ค.-เม.ย.2572
21.25
16.21

2568
14.50

2569
21.78

2570
10.00

2564
10.54

2565
21.25

ซึงในปี 2558 บริ ษั ทคาดว่าจะมีก ารลงทุนในการปรั บปรุ ง สตูดิ โอ และซื ออุป กรณ์ เ พิมเติมสําหรับ การดําเนินงานประมาณ
93.76 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นเงินลงทุนในสตูดิโอ และอุปกรณ์ ในการออกอากาศจํานวน 78.65 ล้ านบาท จากนันในปี
2559 เป็ นต้ นไป จะเป็ นการลงทุนสําหรับซืออุปกรณ์เพือมาทดแทนอุปกรณ์ เดิมทีเสือมสภาพลง โดยไม่มีการลงทุนในสตูดิโอ
ใหม่ หรืออุปกรณ์ทีเป็ นการลงทุนหลักเพิมเติม
สําหรับการจ่ายชําระค่าใบอนุญาตนัน เป็ นไปตามทีประกาศของกสทช.ทีกําหนด โดยมีรายละเอียดการจ่ายชําระในแต่ละปี
ดังนี
ตารางที 15 การจ่ ายชําระค่ าใบอนุญาต
2557
2558*
2559
2560
2561
2562
2563
ส่วนราคาขันตํา
755
453
151
151
39
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ส่วนทีเกินราคาขันตํา
รวมจ่ ายชําระทังสิน

2557
181
936

2558*
-

2559
181
634

2560
362
513

2561
362
513

2562
362
362

2563
362
362

หมายเหตุ * เมือวันที 22 กั นยายน 2557 กสทช.ได้ มีมติ เห็นชอบในหลักการแนวทางสนับสนุนการเปลียนผ่ านโทรทัศ น์ จากระบบ
อนาล็อ กไประบบดิ จิตอล โดยจะเสนอให้ มีก ารหารื อ กับ กระทรวงการคลัง เพื อพิจ ารณาเลื อนระยะเวลาการนํา ส่ ง เงิ น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีงวดที 2 ออกไปอีก 1 ปี ซึงผู้บริ หารของบริ ษัทเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่นอนทีจะเกิดการเลือนระยะเวลาดังกล่าว

6. อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวีเป็ นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด ซึงต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถ
คํานวณได้ ตามสมการดังนี
WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)]
อย่างไรก็ตามในการคํานวณหาต้ นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จากสมการ
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที
Rf
= อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 14 ปี เท่ากับอายุของใบอนุญาตคงเหลือ ณ วันที 24 ธันวาคม 2557 ซึงเป็ นวันทีที
ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานฉบับนี เท่ากับร้ อยละ 3.28 ต่อปี (ทีมา: www.thaibma.or.th)

= ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวนของหุ้นสามัญ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงค่าเบต้ าย้ อนหลัง 3
ปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงมีรายได้ สว่ นใหญ่ จากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์
รวมถึงทีวีดิจิตอลทังในส่วนการดําเนินช่องรายการ และการผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี
ตารางที 16 รายชือบริ ษัทเทียบเคียงในการคํานวณค่ าเบต้ า
รายชือบริ ษัทเทียบเคียง
ชือย่ อหลักทรั พย์
1. บริษัท อมรินทร์ พรินติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
AMARIN
2. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
BEC
3. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
MCOT
4. บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
MONO
5. บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
NBC
6. บริษัท เนชัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
NMG
7. บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
RS
8. บริษัท โซลูชนั คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน)
SLC
9. บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
TRUE
10. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
WORK
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Rm

จากนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยการนําโครงสร้ างเงินทุน
ของบริษัทเทียบเคียงออกตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax) x (D/E)บริษัท
เทียบเคียง) จะได้ ค่า Unleverage Beta และนําโครงสร้ างเงินทุนเป้าหมายของโครงการช่องรายการเข้ าไป
แทนตามสมการ Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงจะได้ ค่าเบต้ า
เท่ากับ 2.418
= อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงที ปรึกษาทางการเงินอิ สระอ้ า งอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัช นี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 35 ปี ตังแต่ปี 2523 – 2557 ซึงเท่ากับร้ อยละ 13.75 (ทีมา: www.set.or.th
และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ)

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี
ตารางที 17 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Risk-free Rate (1)
3.28%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
10.47%
 (3)
2.418
Cost of Equity หรื อ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)]
28.60%
ทังนี อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ ดังแสดงในตารางข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 28.60 และเมือนําค่า Ke
ไปคํานวณหา WACC จะได้ ค่าอัตราส่วนลดเท่ากับร้ อยละ 14.20 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตาราง
ด้ านล่าง
Ke =
อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคํานวณจากการใช้ ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังแสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 28.60
Kd =
ต้ นทุนทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซึงมีค่าเท่ากับร้ อยละ 5.75
t
=
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึงเท่ากับร้ อยละ 20.00
D/(D+E) =
อัตราส่วนหนีสินเป้าหมายของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
ตารางที 18 การคํานวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (WACC)
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of Equity หรือ Ke (1)
28.60%
Cost of Debt หรือ Kd (2)
5.75%
D/(D+E) (3)
0.60
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล หรือ t (4)
20.00%
WACC หรื อ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)}
14.20%
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หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ รวม
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้
หัก ภาษี เงินได้
บวก ค่าเสือมราคาและค่าตัด
จําหน่าย
หัก เงินทุนหมุนเวียน
หัก เงินลงทุน
กระแสเงินสดอิสระ
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดอิสระ
บวก เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค.57
หัก หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ
31 ธ.ค. 57
มูลค่ าปั จจุบนั สุ ทธิของส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
ราคาหุ้นสามัญ
(บาทต่ อหุ้น)

ตารางที 19 สรุ ปประมาณการกระแสเงินสด
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2,612.62 2,221.56 3,246.61 4,210.13 4,631.15 5,104.87 5,345.65 5,612.94
3,356.19 2,723.67 3,228.20 3,607.52 3,792.90 3,983.30 4,159.55 4,348.18
(743.57) (502.11)
18.41
602.61
838.25 1,121.56 1,186.10 1,264.75
261.08

265.43

265.33

265.38

258.70

(79.06)
241.08

(217.15)
237.33

(243.29)
241.08

(744.01)
(93.76)
(1,320.27)
1,433.18

43.65
(651.28)
(844.31)

(228.36)
(523.00)
(467.62)

(222.42)
(534.25)
111.32

(95.76)
(378.21)
622.97

(108.36)
(387.75)
787.48

(49.96)
(10.54)
1,145.79

(56.59)
(21.25)
1,184.71

138.33
1,101.50
470.01
4.00
117.50

หน่ วย : ล้ านบาท

2566

2567

2568

2569

2570

รายได้ รวม
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้
หัก ภาษี เงินได้
บวก ค่าเสือมราคาและค่าตัด
จําหน่าย
หัก เงินทุนหมุนเวียน
หัก เงินลงทุน
กระแสเงินสดอิสระ

5,893.58
4,538.56
1,355.03

6,205.00
4,756.05
1,448.94

6,497.68
4,963.15
1,534.53

6,822.56
5,191.62
1,630.94

7,163.69
5,430.77
1,732.92

ม.ค.-เม.ย.
2572
7,542.21 2,596.50
5,686.14 1,952.41
1,856.07
644.09

(268.47)
237.33

(289.79)
241.08

(306.91)
237.33

(326.19)
241.08

(346.58)
237.33

(371.21)
241.08

(128.82)
81.79

(59.42)
(10.00)
1,254.47

(65.96)
(27.46)
1,306.82

(61.38)
(14.50)
1,389.07

(68.78)
(21.78)
1,455.27

(71.65)
(10.00)
1,542.02

(80.85)
(21.25)
1,623.85

(75.34)
(16.21)
505.51

2571
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จากการคํานวณข้ างต้ น ราคาหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เท่ากับ 117.50 บาทต่อหุ้น นอกจากนี ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระทําการวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรั บการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีเพื อ
สะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีอาจมีความไม่แน่นอน โดยมีรายละเอียด ดังนี
กรณีที 1 : ปรับอัตราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) โดยพิจารณาปรับลดลง และเพิมขึนร้ อยละ 5
จากกรณีฐาน ในปี 2558 ซึงเป็ นปี ทีเริมมีการขายโฆษณาเต็มอย่างเต็มรูปแบบและเต็มปี เป็ นปี แรก
กรณีที 2 : ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา ปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ คงเหลือ
ร้ อยละ 2 เป็ นระยะเวลา 5 ปี ตามแนวทางที คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ มีม ติ
เห็นชอบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้ องพิจารณาไม่ปรับลด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทัง 5 ปี
ตารางที 20 การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)
ราคาหุ้น
(บาท/หุ้น)
กรณีฐาน
117.50
กรณีที 1: อัตราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ในปี 2558 ลดลงและเพิมขึนร้ อยละ 5 103.26 - 131.74
จากกรณีฐาน
กรณีที 2: กรณีทีหน่วยงานทีเกียวข้ องพิจารณาไม่ปรับลดค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมร้ อยละ 4 ตลอดอายุ 112.86 -152.77
ใบอนุญาต) และกรณีหน่วยงานทีเกียวข้ องเห็นชอบกับแนวทางการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
คงเหลือร้ อยละ 2 เป็ นเวลา 5 ปี (ปี 2558 – 2562) จากนันตังแต่ปี 2563 ชําระในอัตราร้ อยละ 4
รายละเอียด

จากการวิ เ คราะห์ ค วามไว (Sensitivity Analysis) ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระเห็ น ว่ า เรื องระยะเวลาในการลดหย่ อ น
ค่าธรรมเนียมภายหลังปี 2558 ยังมีความไม่แน่นอน ตามทีกล่าวในข้ างต้ นในส่วนของต้ นทุนขาย ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่รวมราคาหุ้นกรณีการปรับลดค่าธรรมเนียม (กรณีที 2 ของการวิเคราะห์ ความไว) เป็ นมูลค่าทีเหมาะสมตามวิธี นี
ดังนัน ราคาหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ตามวิธีมูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดจึงเท่ ากับ 103.26 –
131.74 บาทต่ อหุ้น ซึงสูงกว่าราคาในการเข้ าทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท โดยสูงกว่าราคาในการเข้ าทํารายการร้ อยละ
3.26 – 31.74
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ า โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยอ้ างอิงจากการประเมินมูลค่าของจีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลั ช่อง ONE ด้ วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปได้ ดงั นี
ตารางที 21 สรุ ปเปรี ยบเทียบราคาประเมินหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี กับราคาในการทํารายการ
ราคาประเมิน ราคาเข้ าทํา
ความ
ราคาประเมินโดย IFA
วิธีการคํานวณหาราคาหุ้น
โดย IFA
รายการ
เหมาะสมของ
สูงกว่ า (ตํากว่ า)
(บาทต่ อหุ้น) (บาทต่ อหุ้น) วิธีประเมิน
ราคาทํารายการ (ร้ อยละ)
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี
37.05
100.00
ไม่เหมาะสม
(62.95)
2. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
109.12 – 139.02
100.00
ไม่เหมาะสม
9.12 – 39.02
3. วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 103.26 – 131.74
100.00
เหมาะสม
3.26 – 31.74
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การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีต่างๆ นัน จะมีข้อดี และข้ อด้ อยทีแตกต่างกัน โดยการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าตามบัญชีเป็ น
การคํ า นึง ถึง มู ลค่ า ของกิ จ การ ณ ขณะใดขณะหนึง โดยไม่ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึง ศัก ยภาพในการเติ บ โตและความสามารถในการ
ดําเนินงานของกิจการในอนาคต อีกทัง จี เอ็มเอ็ม วัน ทีวีอยู่ในช่วงเริ มต้ นของการดําเนินธุ รกิจผลิตช่อ งรายการโทรทัศน์ ที วี
ดิจทิ ลั และยังมีผลประกอบการขาดทุน โดยมูลค่าตามบัญชีสะท้ อนถึงต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการประมูลใบอนุญาตเป็ นหลัก
โดยยังไม่ได้ สะท้ อนถึงศักยภาพในการสร้ างรายได้ จากสินทรัพย์ ดังกล่าวในอนาคตตลอดช่วงอายุใบอนุญาต 15 ปี จึงอาจทํา
ให้ มลู ค่าตามบัญชีไม่สามารถสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีได้
ในขณะทีวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีมีข้อจํากัดบางประการ เช่น ความแตกต่างระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนทีนํามา
เปรียบเทียบ ทังในด้ านนโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการประกอบธุรกิจ รวมถึงโครงสร้ างรายได้ และความหลากหลายของ
ธุรกิจ ณ ปั จจุบัน เนืองจากบริ ษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ ทีนํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบมีสินทรัพย์ และรายได้ จากการประกอบ
ธุรกิจอืนนอกเหนือไปจากการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั ซึงยังคงอยู่ในช่วงเริมต้ นของธุรกิจ ดังนัน ค่าเฉลียของอัตราส่วนราคาต่อ
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในอดีตจึงอาจยังไม่สะท้ อนถึงค่าเฉลียของธุรกิจทีเหมาะสม และอาจไม่สามารถใช้ ใน
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็ นหลักได้ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่าวิธีประเมินมูลค่าข้ างต้ นเป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ
สําหรับวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดนัน เป็ นการประเมินมูลค่าทีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด
ในอนาคตของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ตามนโยบายและแผนการดําเนินงานภายหลังการเข้ าทํารายการ ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเห็ นว่ า วิธีที เหมาะสมที สุดในการประเมิ นมูล ค่ ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญของจีเอ็ มเอ็ม วัน ทีวี คือ วิธีมู ลค่ า
ปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยช่ วงราคาทีเหมาะสมเท่ ากับ 103.26 – 131.74 บาทต่ อหุ้น ซึงสูงกว่ าราคาในการ
เข้ าทํารายการหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.26 – 31.74 อย่างไรก็ดี เนืองด้ วยปั จจุบันช่องทีวีดิจิทัล ONE ยังคง
อยู่ในช่วงเริมต้ นดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในอนาคตอาจยังมีความไม่แน่นอน โดยการขายหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในราคามูลค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อ หุ้น (มูลค่าตามบัญชี ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ณ 30 กันยายน 2557
เท่ากับ 37.50 บาทต่อหุ้น) ให้ แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ ซึงเป็ นผู้บริ หารและเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจโทรทัศน์
อีกทังการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะก่อเกิดการประสานความร่ วมมือทางธุรกิจ (Synergy) และลดความเสียงของบริ ษัทฯ ใน
การดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าการสละสิทธิซือหุ้นเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิงให้ กับกลุ่มนายถกลเกียรติในราคามูลค่ าทีตราไว้ 100 บาทต่ อหุ้นมีความเหมาะสม
1.3.2 ความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการในครังนีจากข้ อตกลงระหว่างคู่สญ
ั ญา
และ/หรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับแจ้ งจากบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฎในส่วนที 1
ข้ อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี และเห็นว่า เงือนไขเกียวกับการโอนหุ้นและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท
รดดิ ง ที กลุ่ม นายถกลเกี ยรติต้อ งปฏิ บัติต ามนัน เป็ นเงื อนไขโดยทัวไปของการใช้ สิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนและเป็ นเงือนไข
เดี ยวกัน กับที บริ ษั ทฯ ต้ องปฏิ บัติต าม อีก ทัง ในสัญญาระหว่ างผู้ถื อหุ้น ได้ มีก ารกํ าหนดเงือนไขหลายประการที ช่ วยรัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จากการเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุม่ นายถกลเกียรติในครังนี เช่น
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ข้ อกําหนดให้ มีการโอนย้ ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์
ของซีเนริโอ (ซึงเป็ นกิจการทีกลุม่ นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุมและมีการประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัล
ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง) มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพือให้ ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ทีจะแพร่
ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิทลั ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้ การบริ หารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
เพียงแห่งเดียว (ขณะทีซีเนริ โอสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ต่อไปได้ เช่น
ธุรกิจละครเวที ธุรกิจจัดการแสดงคอนเสิร์ต)
การกําหนดราคาค่าตอบแทนการให้ อนุญาตงานอันมีลขิ สิทธิ ระหว่างคู่สญ
ั ญาจะเป็ นราคาตลาด

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดดังกล่าวข้ างต้ นจะทีช่วยลดความเสียงทีอาจจะเกิด
ความขัดแย้ งจากการประกอบธุรกิจทีแข่งขันกันระหว่างกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงกับกลุ่มนายถกลเกียรติ อีกทังช่วยเพิม
ศักยภาพในการสร้ างสรรค์ รายการโทรทัศน์ ทีมีคุณภาพ น่าสนใจของกลุ่มจีเอ็ มเอ็ม วัน ที วี เทรดดิง และช่วยให้ การบริ หาร
จัดการและการประกอบธุรกิจทีวีดิจิ ทัลของกลุ่มบริ ษัท ฯ มี ประสิทธิ ภาพและคล่องตัวเพิมขึน โดยเงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้
บริษัทฯ เป็ นผู้เสียประโยชน์แต่อย่างใด ดังนันเงือนไขในการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่ วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง ให้ แก่ กลุ่มนายถกลเกียรติ จึงมีความความเหมาะสม
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ส่ วนที 2 การขออนุมัตกิ ารจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด
2.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

กรณีทีทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ บริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้ แก่กลุ่มนายถกล
เกียรติ และกลุม่ นายถกลเกียรติได้ เข้ าซือหุ้นสามัญและหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงจะส่งผลให้ กลุ่มนาย
ถกลเกียรติเข้ าร่วมเป็ นผู้ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํานวน 4,410,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่าย
แล้ วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลังจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทุนแล้ ว) รวมทังมีการโอนย้ าย
บุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของซีเนริ โอ (ซึงเป็ นกิจการทีกลุ่ม
นายถกลเกีย รติมีอํา นาจควบคุม โดยนายถกลเกีย รติถือหุ้นซีเนริ โอร้ อยละ 52.50) และเอ็ก แซ็กท์ (บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ)
มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพือให้ ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ทีจะแพร่ ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ฟรี ทีวี และช่องทีวี
ดิจิทลั ONE ในอนาคตรวมอยู่ภายใต้ การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพียงแห่งเดียว
ดังนัน เพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลและสือโทรทัศน์ ของ
กลุม่ บริษัทฯ และเพือให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างธุรกิจทีเปลียนแปลงไปตามข้ อกําหนดและ/หรือเงือนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือ
หุ้นจากการเข้ าทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติข้างต้ น บริ ษัทฯ จึงประสงค์ จะปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของ
บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลและธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง อันได้ แก่ แอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงให้ บริ การสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิงต่างๆ (ให้ เช่าสตูดิโอ) ให้ มาอยู่
ภายใต้ การถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงทังหมด ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 24
ธันวาคม 2557 ได้ มมี ติอนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ ขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ ทังทางตรงและทางอ้ อมทังหมด15 จํานวน
2,531,249 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 62.5 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ใน
ราคาหุ้น ละ 100 บาท รวมมูลค่ารายการทังสิน 253,124,900 บาท ขณะที ซีเ นริ โ อ (มีนายถกลเกียรติเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใ น
สัดส่วนร้ อยละ 52.50) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกฝ่ ายหนึงของแอ็กซ์ สตูดิโอจะขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอทีตนถือครองอยู่ทังหมด16
ในราคาหุ้นละ 100 บาท ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเช่นกัน โดยภายหลังการเข้ าทํารายการดังกล่าว จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด
ดิงจะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในแอ็กซ์ สตูดิโอ และแอ็กซ์ สตูดิโอ จะให้ บริ การให้ เช่าสตูดิโอสําหรับผลิตละครและ
รายการโทรทัศน์ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเป็ นหลัก (จากเดิมทีแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้ เช่าสตูดิโอสําหรับธุรกิจผลิตละครและ
รายการโทรทัศน์ของกลุม่ บริษัทฯ (ผ่านเอ็กแซ็กท์) และซีเนริโอ (กิจการทีกลุม่ นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม)) ทังนีโครงสร้ าง
การถือหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ ก่อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ ปรากฏในแผนภาพที 2 ในบทสรุปสําหรับผู้บริหาร
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้ อมให้ กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ต่อเมือทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ
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บริ ษัทฯ ถื อหุ้นทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ผ่าน ซีเนริ โอ โดยซีเนริ โอถื อหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้ อยละ 50 (ข้ อมูล ณ วันที 20
มิถุนายน 2557) ขณะทีบริ ษัทฯ ถื อหุ้นทางอ้ อมในซีเนริ โอผ่านบริ ษัทย่อย คือ บริ ษั ท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ ม
มีเดีย”) ในสัดส่วนร้ อ ยละ 25 (ข้ อมูล ณ วันที 22 เมษายน 2557) และบริ ษัทฯ ถื อหุ้น ในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วนร้ อยละ 99.92
(ข้ อมูล ณ วันที 18 เมษายน 2557)
16
ซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอ จํานวน 2,024,998 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 (ข้ อมูล ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557)
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2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริ ษัทฯ ถือครองทังทางตรงและทางอ้ อมทังหมดจํานวน 2,531,249 หุ้น ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 253,124,900 บาทนัน ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียว
โยงกัน โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557
ดังนี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีทํารายการ / NTA ของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดรายการ
= 62.50% * 384.42 ล้ านบาท / 572.15 ล้ านบาท
= 41.99%
NTA ของแอ็กซ์ สตูดิโอ
= สินทรัพย์ รวม – สินทรัพย์ ไม่มีตวั ตน – สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี – หนีสินรวม –
(ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
= 655.18 – 0.00 – 0.00 – 270.76 – 0.00
= 384.42
NTA ของ GRAMMY
= สินทรัพย์ รวม – ค่าความนิยม – สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(ล้ านบาท)
อืน* – หนีสินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
= 15,950.24 – 74.82 – 342.11 – 148.08* – 13,918.17 – 894.91
= 572.15
หมายเหตุ * การคํานวณ NTA ของบริษัทฯ ไม่ได้ หักรายการสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนทีเป็ นค่าลิขสิทธิ ต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ เนือร้องและ
ทํานองเพลง ค่าสิทธิรายการ ค่าลิขสิทธิ ภาพยนตร์ และการ์ ตนู เกมคอมพิวเตอร์ และสิทธิอืนๆ เนืองจากเป็ นสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนทีก่อให้ เกิดรายได้ หลักของบริษัทฯ

2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสุทธิของกิจการทีทํารายการ / กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก GRAMMY มีผลประกอบการขาดทุน3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน = จํานวนเงินทีได้ รับ / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดรายการ
= 253.13 ล้ านบาท / 15,950.24 ล้ านบาท
= 1.59%
4. เกณฑ์ มูลค่า หุ้น ทุน ทีบริ ษั ท จดทะเบี ย นออกเพื อชํ าระค่ า สินทรั พ ย์ = จํ า นวนหุ้น ที บริ ษั ทจดทะเบี ยนออกเพือชํ า ระค่ า
สินทรัพย์ / จํานวนหุ้นชําระแล้ วของบริษัทจดทะเบียน
-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจากไม่มีการออกหลักทรัพย์รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกียวโยง
ขนาดรายการเกียวโยง
= มูลค่าสิงตอบแทน / NTA ของ GRAMMY
= 253.13 ล้ านบาท / 572.15 ล้ านบาท
= 44.24%
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

การขายหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริ ษัทฯ ถือครองทางตรงและทางอ้ อมให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงดังกล่าว เป็ นรายการ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี ขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้ อยละ 41.99 คํานวณตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ ทีมีตัวตน (NTA) และ
เมือรวมกับขนาดรายการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็ มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ งบางส่วนให้ กับ กลุ่มนายถกลเกียรติใ น
รายการก่ อนหน้ า ซึงมี ขนาดรายการเท่า กับ ร้ อ ยละ 33.99 คํานวณตามเกณฑ์ มูล ค่า สิน ทรั พย์ ทีมี ตัวตน (NTA) จะมีข นาด
รายการรวมเท่ากับร้ อ ยละ 75.98 ซึงมากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่น้ อยกว่าร้ อยละ 100.00 เข้ าข่ายเป็ นรายการจํ าหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ ประกาศได้ มาและจําหน่ายไป นอกจากนี รายการดังกล่าวมีขนาดรายการทีเกียวโยงกัน เท่ากับ
ร้ อยละ 44.24 และร้ อยละ 77.04 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ตามลําดับ คิดเป็ นขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 121.28 ซึง
มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนัน บริษัทฯ มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการ
ดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และต้ องขออนุมัติการเข้ าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนน
เสียงอนุมตั ิไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย โดยรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีดงั นี
ตารางที 22 รายชือผู้ ถอื หุ้นของบริ ษัทฯ ทีไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ
จํานวนหุ้นทีถือใน GRAMMY
รายชือ
ความสัมพันธ์ กับคู่สัญญาในการทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
6,930,840
0.87
1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
 เป็ นกรรมการและจะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิงในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 (ภายหลังที
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิม
ทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่มนายถกล
เกียรติ)
 ดํา รงตํ า แหน่ ง เป็ นประธานเจ้ า หน้ า ที บริ ห าร สาย
ธุรกิจจี เอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีข องบริ ษัทฯ ซึงอยู่ใ น
กลุม่ ผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีรายแรกต่อจาก
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ)
 ดํา รงตํ า แหน่ ง กรรมการและเป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ของซีเนริโอในสัดส่วนร้ อยละ 52.50
2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ
51,920
0.01
พีสาวของนายถกลเกียรติ วีรวรรณ
หมายเหตุ ข้ อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558

2.1.2 คู่สัญญาและเงือนไขสําคัญของข้ อตกลงระหว่ างคู่สัญญา
คู่สัญญา
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

:  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ในฐานะผู้ขาย
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด ในฐานะผู้ซือ
:  จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้น จีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี เทรดดิง ในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 (ภายหลังทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการสละสิทธิ ซือ
หุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ)
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 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ แก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็ น
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทลั ทีวีของบริ ษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้
ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดของบริ ษัทฯ) เป็ นกรรมการ
และถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 (ภายหลังทีประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมัติการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่ม
นายถกลเกียรติ)
 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ แก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณดํารงตําแหน่งกรรมการและเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของซีเนริโอในสัดส่วนร้ อยละ 52.50
สรุ ปเงือนไขสําคัญของข้ อตกลงระหว่ างคู่สัญญา
คู่สญ
ั ญา
:  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซีเนริโอ จํากัดในฐานะผู้ขาย
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด ในฐานะผู้ซือ
ทรัพย์ สนิ ในการเข้ า : บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีถือครองอยู่โดยบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้ อม
ทํารายการ
รวมจํานวน 2,531,249 หุ้น
มูลค่าทีซือขาย
: 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าการทํารายการ จํานวน 253,124,900 บาท
เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญ
เงือนไขบังคับก่อน
: ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง จํานวน 4,408,000 หุ้น ให้ แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ รวมทังมีมติอนุมัติการขายหุ้นแอ็กซ์
สตูดิโอ ทีถือโดยบริ ษัทฯ ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย
: บริษัทฯ จะเข้ าทํารายการภายหลังการเข้ าทํารายการที 1 เสร็จสิน โดยคาดว่าจะเกิดขึนภายใน
เงือนไขเกียวกับ
ระยะเวลาเข้ าทํา
ปี 2558
รายการ
มูลค่ าสิงตอบแทน เกณฑ์ ทีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน
การเข้ า ทํ ารายการในครังนี ถื อเป็ นการปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จ ของกลุ่มบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษัท ฯ จะได้ รับ เงิ นค่ า หุ้น แอ็ ก ซ์
สตูดิโอทีบริ ษัทฯ ถือครองทางตรง จํานวน 2,024,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 202,499,900
บาท จากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของหุ้นชําระแล้ วทังหมดของจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลังการเพิมทุนจากการทํารายการที 1) นอกจากนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะซือหุ้น
แอ็กซ์ สตูดิโอส่วนทีเหลือจากซีเนริ โอ จํานวน 2,024,998 หุ้น ในราคาเท่ากันทีหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน
202,499,800 บาท โดยการจ่ายชําระค่าหุ้นในวันทีบริ ษัทฯ และซีเนริ โอ โอนหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอทีตนถือครองอยู่ให้ แก่จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทังนีกรณีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2558 อนุมัติการสละสิทธิ การซือหุ้นสามัญเพิมทุน
บางส่วนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ รวมทังมีมติอนุมัติการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้ แก่จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง บริ ษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ภายในปี
2558 โดยสรุปประมาณการกระแสเงินสดจากการเข้ าทํารายการที 2 ได้ ดงั นี
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หน่ วย : บาท
1. บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน แอ็กซ์ สตูดิโอ
จํานวน 2,024,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท
ให้ กบั จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
2. ซีเนรีโอขายเงินลงทุนใน แอ็กซ์ สตูดิโอ
จํานวน 2,024,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท
ให้ กบั จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
กระแสเงินสดสุทธิจากการเข้ าทํารายการที 2

บริ ษัทฯ

ซีเนรี โอ*

+202,499,900

+202,499,900

จีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี เทรด
-202,499,900

+202,499,800

-202,499,800

+202,499,800

-404,999,700**

หมายเหตุ *บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ผ่านซีเนริโอ โดยซีเนริโอถื อหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้ อยละ 50 (ข้ อมูล
ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557) ขณะทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมในซีเนริ โอผ่านบริ ษัทย่อย คือ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วน
ร้ อยละ 25 (ข้ อมูล ณ วันที 22 เมษายน 2557) และบริษัทฯ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วนร้ อยละ 99.92 (ข้ อมูล
ณ วันที 18 เมษายน 2557)
**จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงคาดว่าจะจ่ายชําระค่าหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ โดยใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และคาดว่าจะ
จ่ายชําระคืนจากเงินทีได้ ในการดําเนินธุรกิจ

2.1.3 ข้ อมูลสินทรั พย์ ในการเข้ าทํารายการ
(1) ประวัติและความเป็ นมาของแอ็กซ์ สตูดิโอ
บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด ได้ จดทะเบียนจัดตังเมือวันที 27 พฤษภาคม 2553 ด้ วยทุนจดทะเบียน 200 ล้ านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์การประกอบธุรกิจให้ บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง ทังนี ในช่วงทีผ่าน
มา แอ็กซ์ สตูดิโอ มีการเปลียนแปลงและพัฒนาทีสําคัญด้ านเงินทุน และการประกอบธุรกิจ ดังนี
2553
 เดือนพฤษภาคม 2553 บริ ษัทฯ และซีเนริ โอร่ วมกันจัดตังแอ็กซ์ สตูดิโอ ด้ วยทุนจดทะเบียน 200
ล้ านบาท
2555
 เดือนกันยายน 2555 แอ็กซ์ สตูดิโอ เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 315 ล้ านบาท
2556
 เดือนตุลาคม 2556 แอ็กซ์ สตูดิโอ เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 405 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 แอ็กซ์ สตูดิโอ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว จํานวน 405 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 4,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
แอ็กซ์ สตูดิโอ ประกอบธุรกิจให้ บริ การสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง โดยมีสํานักงานและโรง
ถ่ายตังอยู่ทเลขที
ี
9/9 หมู่ที 1 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บนทีดินเนือทีกว่า 33 ไร่ ซึง
ประกอบด้ วย อาคารและสถานทีจําลองสําหรับการถ่ายทําละครและรายการโทรทัศน์ จํานวน 8 แห่ง ดังนี
 อาคาร S1 ราชดําเนิน : อาคารทีมีสตูดิโอขนาดใหญ่สาํ หรับการถ่ายทําในทุกรูปแบบมีสระถ่ายทํา รองรับการ
ถ่า ยทํ าบนผิ ว นํา พร้ อ มสิงอํา นวยความสะดวกครบวงจร ตกแต่ งให้ เ ป็ นอาคารริ มถนนราชดํ า เนิ น สไตล์
Modern Architecture ในยุโรป
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 อาคาร S2 เอราวัณ : อาคารทีมีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก ให้ เป็ นบรรยากาศแบบยุโรปร่ วมสมัย
สามารถใช้ เป็ นฉากสถานทีต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นบริเวณสีแยกราชประสงค์ หรือต่างประเทศ
 อาคาร S3 เจริญกรุง : อาคารขนาดใหญ่ ทีมีสตูดิโอสําหรับการถ่ายทําทังขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ภายใน
ตกแต่งเป็ นตึกแถวโบราณย่านถนนเจริญกรุง
 อาคาร S4 สุขุมวิ ท : อาคารสมัยใหม่ ตกแต่ งในสไตล์ร่ว มสมัย ซึงมี ส่วนของอาคารสํา นัก งานสามารถ
ปรับเปลียนให้ กลายเป็ น โรงแรม โรงพยาบาล สํานักงาน และยังมีบ่อคอนกรี ตสําหรับถ่ายทําฉากผิวนําอยู่
ภายใน
 อาคาร B5 นางเลิง : สถานทีถูกตกแต่งให้ เป็ นตึกแถวโบราณย่านนางเลิง สามารถจําลองให้ กลายเป็ นย่าน
การค้ า
 อาคาร B6 สถานีอดุ มสุข : ใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน มีพืนทีสําหรับเก็บรักษาอุปกรณ์ประกอบฉาก
 อาคาร B7 ราษฎร์ บรู ณะ : เป็ นสถานทีเก็บฉากขนาดใหญ่
 อาคาร S8 วังราชพฤกษ์ : อาคารสถานทีถูกตกแต่งด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียลให้ ความรู้ สกึ ของวัง
โบราณ ออกแบบให้ สามารถถ่ายทําได้ หลากหลายมุม และภายในตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม
ทังนี ลูกค้ าผู้ใช้ บริ การเช่ าอาคารและสถานทีจําลองของแอ็กซ์ สตูดิโอ โดยส่วนใหญ่ ประมาณร้ อยละ 80 เป็ น
บริษัทในกลุม่ บริษัทฯ และอีกร้ อยละ 20 เป็ นลูกค้ าภายนอกทัวไป
ภาพอาคารและสถานทีจําลองสําหรั บให้ เช่ าเพือใช้ ในการถ่ ายทําละครและรายการโทรทัศน์ ของแอ็กซ์ สตูดิโอ

(3) รายชือผู้ ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557 และภายหลังการเข้ าทํารายการ มีรายละเอียดดังนี
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1
2
3
4
5

ตารางที 23 ผู้ถอื หุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ ก่ อนและหลังการเข้ าทํารายการ
ก่ อนการเข้ าทํารายการ
หลังการเข้ าทํารายการ
ณ วันที 20 มิถุนายน 2557
รายชือ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
2,024,999
50.00
บริษัท ซีเนริโอ จํากัด*
2,024,998
50.00
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด
4,049,997
100.00
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
1
0.00
1
0.00
นางสมศรี พฤทธิพนั ธุ์
1
0.00
1
0.00
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
1
0.00
1
0.00
รวม
4,050,000
100.00
4,050,000
100.00

หมายเหตุ * ณ วันที 22 เมษายน2557 ผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกของซีเนริโอ ประกอบด้ วย (1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นร้ อยละ 52.50
(2) จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ถือหุ้นร้ อยละ 25 (ณ วันที 18 เมษายน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วนร้ อยละ 99.92)
(3) นางสมศรี พฤทธิพนั ธุ์ ถือหุ้นร้ อยละ 4 (4) นางสาวสุธาสินี บุศราพันธ์ ถือหุ้นร้ อยละ 4 และ (5) นายนิพนธ์ ผิวเณร ถื อหุ้น
ร้ อยละ 3.29

(4) คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการบริษัทของแอ็กซ์ สตูดิโอ มีรายชือดังต่อไปนี

1
2
3
4
5
6
7

ตารางที 24 คณะกรรมการบริ ษัทของแอ็กซ์ สตูดิโอ ณ วันที 20 มิถนุ ายน 2557
รายชือ
ตําแหน่ ง
น.ส.บุษบา ดาวเรือง
กรรมการ
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กรรมการ
น.ส.สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการ
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
กรรมการ
นางสมศรี พฤทธิพนั ธุ์
กรรมการ
นายนิพนธ์ ผิวเณร
กรรมการ
นายศศวัต บุษยพันธ์
กรรมการ

ทีมา : บริษัทฯ

กรรมการผู้มีอํ า นาจลงลายมือ ชื อแทนบริ ษั ท ได้ แก่ นางสาวบุษ บา ดาวเรื อง หรื อ นางสายทิ พ ย์ มนตรี กุล ณ
อยุธยา หรื อนางสาวสุวิมล จึงโชติก ะพิศิฐ ลงลายมือชือร่ วมกับนายถกลเกียรติ วีรวรรณ หรื อนางสมศรี พฤทธิ
พันธุ์ หรือนายศศวัต บุษยพันธ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท ทังนี ภายหลังการเข้ าทํารายการ
อาจมีการเปลียนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือของแอ็กซ์ สตูดิโอเพือให้ สอดคล้ องกับการ
โครงการการถือหุ้นทีเปลียนแปลงไป
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(5) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของแอ็กซ์ สตูดิโอ สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบ
การเงิ น สํา หรั บ งวด 9 เดื อ น สินสุด วัน ที 30 กัน ยายน 2557 ที ผ่ า นการตรวจสอบหรื อ สอบทานจากบริ ษั ท
สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ตารางที 25 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของแอ็กซ์ สตูดิโอ
สําหรั บปี บัญชี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557
บริ ษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2554
2555
2556
30 ก.ย. 57
สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
94.53
52.77
100.68
32.90
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
13.24
11.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
1.68
19.43
2.28
5.34
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
96.21
72.20
116.21
49.59
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
108.46
459.38
556.74
605.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
11.31
0.12
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
108.46
459.38
568.05
605.59
รวมสินทรั พย์
204.68
531.58
684.26
655.18
หนีสิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
2.46
68.42
3.89
3.30
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
10.50
18.00
27.00
หนีสินหมุนเวียนอืน
0.54
1.14
0.61
0.96
รวมหนีสินหมุนเวียน
3.00
80.06
22.50
31.26
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
134.50
262.00
239.50
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
134.50
262.00
239.50
รวมหนีสิน
3.00
214.56
284.50
270.76
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
200.00
315.00
405.00
405.00
กําไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
1.68
2.03
(5.24)
(20.58)
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
201.68
317.03
399.76
384.42
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
204.68
531.58
684.26
655.18
บริ ษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการบริการ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

2554
2.45
2.45
0.34
0.34

งบการเงินรวม
2555
2556
ม.ค.–ก.ย. 57
68.03
69.40
1.35
0.53
0.13
1.35
68.56
69.53
51.03
60.07
0.89
17.81
14.50
0.89
68.83
74.57
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บริ ษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

2554
2.11
2.11
(0.63)
1.48

บริ ษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด
อัตราส่ วนทางการเงิน
2554
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
32.10
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
31.54
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (เท่า)
N/A
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)
N/A
ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วัน)
N/A
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้ น (%)
N/A
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
N/A
อัตรากําไรสุทธิ (%)
60.24%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
0.73%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
0.72%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.01
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.01

งบการเงินรวม
2555
2556
ม.ค.–ก.ย. 57
0.45
(0.27)
(5.03)
0.45
(0.11)
0.35

(7.00)
(7.27)
(7.27)

งบการเงินรวม
2555
2556

(10.30)
(15.33)
(15.33)
ม.ค.–ก.ย. 57

0.90
0.66
N/A
N/A
N/A
N/A

5.17
5.06
10.28
35.03
1.42
253.21

1.59
1.42
7.53
47.82
23.82
15.12

N/A
N/A
25.87%
0.13%

25.00%
-1.18%
-10.61%
-2.03%

13.45%
-7.44%
-22.05%
-5.21%

0.09%
0.00

-1.20%
0.11

-3.05%
0.14

0.68

0.71

0.70

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของแอ็กซ์ สตูดิโอ
รายได้
แอ็กซ์ สตูดิ โอ จัดตังขึนเมือวันที 27 พฤษภาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพือประกอบธุรกิจให้ บริ ก ารสถานทีถ่ ายทําละคร
ภาพยนตร์ และงานบันเทิง โดยในปี 2553 – 2555 แอ็กซ์ สตูดิโอยังอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ างสตูดิโอเพือให้ เช่า จึงยัง
ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ ก าร และเริ มมีรายได้ จากการให้ บริ การพืนที เช่าครั งแรกในปี 2556 จํานวน 68.03 ล้ านบาท และ
เพิมขึนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เป็ นจํานวน 69.40 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิมขึนร้ อยละ 67.78 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนหน้ า เนืองจากในปี 2556 แอ็กซ์ สตูดิโอ ยังไม่ได้ เปิ ดให้ บริการเต็มปี
ต้ นทุนขาย ค่ าใช้ จ่าย และผลการดําเนินงาน
ในปี 2556 (ปี แรกทีแอ็กซ์ สตูดิโอ เริ มเปิ ดให้ บริ การเช่าพืนทีสตูดิโอ) และในงวด 9 แรกของปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนขายและ
บริการจํานวน 51.03 ล้ านบาท และ 60.07 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 75.00 และร้ อยละ 86.55 ของรายได้ จากการ
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ให้ บริการในแต่ละปี โดยต้ นทุนขายและบริ การประกอบด้ วย ค่าเสือมราคาซึงเริ มบันทึกในปี 2556 เมือสินทรัพย์ ก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จและพร้ อมสําหรับการให้ เช่า ค่าสาธารณูปโภคและค่า บํารุ งรักษา ต้ นทุนค่าผลิตฉาก เป็ นต้ น นอกจากนี ตั งแต่ปี 2556
แอ็กซ์ สตูดิโอมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิมขึน เนืองจากบริ ษัทเริ มมีการว่าจ้ างพนักงานสําหรับดําเนินงาน รวมถึงมี
ค่าใช้ จ่ายสํานักงานและค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารมีจํานวน 17.81 ล้ านบาท ในปี
2556 และ 14.50 ล้ านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ทังนี ตังแต่เริ มเปิ ดให้ บริ การแอ็กซ์ สตูดิโอ ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิ
จํานวน 7.27 ล้ านบาท ในปี 2556 และจํานวน 15.33 ล้ านบาท ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เนืองจากยังเป็ นช่วงเริ มต้ นของ
การให้ บริการ
ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์หลักของแอ็กซ์ สตูดิโอ ประกอบด้ วย ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยบริษัททยอยลงทุนในทีดินและการก่อสร้ างสตูดิโอ
สําหรับให้ เช่ามาอย่างต่อเนือง โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และวันที 30 กันยายน 2557 บริ ษัทมีทีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จํานวน 108.46 ล้ านบาท 459.38 ล้ านบาท 556.74 ล้ านบาท และ 605.47 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิมขึนร้ อยละ 323.54
ร้ อยละ 21.19 และร้ อยละ 8.75 ตามลําดับ นอกจากนี ณ สินงวดปี 2554 – 2556 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
คงเหลือจํานวน 94.53 ล้ านบาท 52.77 ล้ านบาท และ 100.68 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงเกิดจากการทยอยเพิมทุนของบริ ษัท
ในช่ วงดัง กล่าว แต่บริ ษัท ยัง ไม่ ได้ ใช้ เงิ นเพิ มทุนในการลงทุนซื อที ดิน และ/หรื อ ก่อ สร้ า งสตูดิ โอเต็ มจํ านวน ทังนี ณ วัน ที 30
กันยายน 2557 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 32.90 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สินปี 2556 เนืองจากการ
ลงทุนในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิมเติม รวมถึงการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 แอ็กซ์ สตูดิโอ มีหนีสินรวมจํานวน 3.00 ล้ านบาท 214.56 ล้ านบาท และ 284.50 ล้ านบาท
ตามลําดับ ในปี 2555 – 2556 หนีสินรวมเพิมขึน 211.56 ล้ านบาท และ 69.94 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากการเบิกใช้ เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงินจํานวน 280.00 ล้ านบาท สําหรับการก่อสร้ างสตูดิโอ โดยแอ็กซ์ สตูดิโอ ต้ องชําระคืนเงิน
กู้ยืมจํานวนดังกล่าวให้ เสร็จสินภายในเดือนธันวาคม ปี 2564 สําหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2557 แอ็กซ์ สตูดิโอ มีหนีสินรวม
จํานวน 270.76 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สินปี 2556 ร้ อยละ 4.83 จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างงวดตังแต่เดือน
มกราคม 2557
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สินปี 2554 – 2556 มีจํานวน 201.68 ล้ านบาท 317.03 ล้ านบาท และ 399.76 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิมขึนจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 57.19 และร้ อยละ 26.10 หรื อ 115.35 ล้ านบาท
และ 82.73 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมทุนชําระแล้ วจํานวน 115.00 ล้ านบาท และ 90.00 ล้ านบาท
ในขณะทีแอ็กซ์ สตูดิโอมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 5.24 ล้ านบาท ณ สินปี 2556 และเพิมขึนเป็ น 20.58 ล้ านบาท ณ วันที 30
กันยายน 2557 จากผลประกอบการทีขาดทุนเพิมขึนในงวดดังกล่าว
(6)

สภาวะอุตสาหกรรม
ข้ อ มู ลมู ลค่ า ตลาดโฆษณาและธุ ร กิ จ สือโทรทั ศ น์ ซึงเกี ยวข้ อ งกับ การประกอบธุ รกิ จ ของแอ็ ก ซ์ สตู ดิ โ อ มี
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 6 ของรายงานฉบับนี
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2.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การขายเงินลงทุน ในแอ็กซ์ สตูดิโอ ที บริ ษัทฯ ถือครองทังหมดทังทางตรงและทางอ้ อม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 62.50 ของหุ้น ที
จําหน่ายแล้ วทังหมดของแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงดังกล่าว เป็ นการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของแอ็กซ์
สตูดิโอให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจทีเปลียนแปลงไปของกิจ การทีประกอบธุ รกิจเกียวกับที วี
ดิจิทลั (อันได้ แก่ กลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง) และกิจการทีประกอบธุรกิจเกียวกับการผลิตละครและรายการโทรทัศน์ (อัน
ได้ แก่ ซีเนริโอ ซึงเป็ นกิจการทีกลุ่มนายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม) ภายหลังกลุ่มนายถกลเกียรติเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ อีก
ฝ่ ายของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงร่ วมกับบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง (ภายหลังจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทุนแล้ ว) และซีเนริ โอได้ โอนย้ ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ ใน
ส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ มาดําเนินการภายใต้ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเพียงแห่งเดียว ทังนี ภายหลังจากการ
เข้ าทํารายการดังกล่า ว การทีแอ็กซ์ สตูดิโ อ ซึงประกอบธุ รกิจให้ บริ การสถานที ถ่ายทํา ละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง มี
สถานะเป็ นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จะมีสว่ นช่วยเพิมประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและความคล่องตัวใน
การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั และการผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง อีกทังจะช่วยให้ จีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิง ได้ มาซึงสินทรัพย์หรือธุรกิจทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตละครและรายการโทรทัศน์
ของช่องทีวีดิจิทลั ONE ให้ มีคณ
ุ ภาพและมีความน่าสนใจ เพือเพิมความนิยม (Rating) และรายได้ จากการขายเวลาโฆษณา
โดยกรณีผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทลั ONE เติบโตเป็ นไปตามเป้าหมายทีคาดหวังไว้ บริ ษัทฯ ย่อมได้ ประโยชน์ จากการ
เป็ นผู้ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
2.2.2 เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
ข้ อดีของการทํารายการ
1) เพิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ
ภายหลังการเข้ าทํารายการ แอ็กซ์ สตูดิโอทีประกอบธุรกิจให้ บริ การสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง
(ซึงปั จจุบนั ลูกค้ าส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 80 เป็ นกลุม่ บริษัทฯ (ได้ แก่เอ็กแซ็กท์และซีเนริ โอทีมีธุรกิจหลักในการผลิตละคร
และรายการโทรทัศน์ให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ สําหรับออกอากาศในช่องฟรี ทีวี ช่องทีวีดิจิทัล และช่องทีวีดาวเทียมของกลุ่ม
บริษัทฯ) จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงจะส่งผลให้ การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลและการ
ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีได้ รับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ ในส่วนธุรกิจ
ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของซีเนริ โอมาดําเนินการนัน มีความคล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
มากขึน
2)

เพิมศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
ภายหลังการเข้ าทํารายการก่อนหน้ า ซึงจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จะรับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ ในส่วนธุรกิจผลิต
ละครและรายการโทรทัศน์ จ ากซีเ นริ โอและเอ็ก แซ็กท์ เพือให้ ธุรกิจ ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ทีจะแพร่ ภ าพทาง
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สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ช่องทีวีดาวเทียม และช่องทีวีดิจิทลั ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้ การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิง เพียงแห่ง เดียว ดัง นัน ด้ วยเหตุทีธุรกิจของแอ็กซ์ สตูดิโอ และกลุ่มจีเ อ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เป็ นธุรกิจ ที
เกียวเนืองและสนับสนุนซึงกันและกัน กล่าวคือ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงต้ องใช้ สถานทีในการถ่ายทําละครและ
รายการโทรทัศน์ ส่งผลให้ การเข้ าทํารายการดังกล่าว จะช่วยให้ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ได้ มาซึงสินทรัพย์ หรื อธุรกิจที
จะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ของช่องทีวีดิจิทัล ONE ให้ มีคุณภาพ
และมีความน่าสนใจ ซึงคุณภาพของเนือหารายการ (Content) เป็ นปั จจัยสําคัญหนึงในการเพิมความนิยม (Rating)
ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่อช่องทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึงจะช่วยสนับสนุนให้ ผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล
ONE เติบโตเป็ นไปตามเป้าหมายทีคาดหวังไว้ และส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในจีเอ็ม
เอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต
3)

บริษัทฯ ได้ รับกระแสเงินสดสําหรับใช้ เป็ นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจด้ านอืนของกลุม่ บริษัทฯ
การขายหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริษัทฯ ถือครองทางตรง จํานวน 2,024,999 หุ้น ดังกล่าว จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสด
จากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ประมาณ 202.50 ล้ านบาท ซึงบริ ษัทฯ สามารถนําเงินจํานวนดังกล่าว เพือใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนสําหรับการดําเนินธุรกิจหรือขยายการลงทุนในธุรกิจด้ านอืนของกลุม่ บริษัทฯ ในปั จจุบนั

ข้ อด้ อยและความเสียงของการทํารายการ
-ไม่มี –
2.2.3 เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อเสียระหว่ างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารระบุว่ า เนืองจากการเข้ าทํา รายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพือปรับ โครงสร้ า งผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทย่ อย (แอ็กซ์ สตูดิโอ) ให้ สอดคล้ อ งกับโครงสร้ างธุรกิจทีเปลียนแปลงไปตามข้ อกําหนดและ/หรื อ เงือนไขของสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นจากการเข้ าทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติในรายการก่อนหน้ า โดยบริ ษัทฯ คาดหวังว่า
การทีบริษัทฯ และซีเนริโอขายหุ้นทังหมดของแอ็กซ์ สตูดิโอทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิงในครังนี จะช่วยเพิมประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเพิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ทีมีคุณภาพของช่องทีวีดิจิทลั ONE ซึงในกรณีทีผลการดําเนินงาน
ของช่องทีวีดิจิทลั ONE เติบโตเป็ นไปตามเป้าหมายทีคาดหวังไว้ บริษัทฯ ย่อมได้ รับประโยชน์จากการเป็ นผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม
วัน ทีวี เทรดดิง ดังนัน การขายหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ใน
ครังนี น่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่าการเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก ทีแม้ บริษัทฯ อาจมีโอกาสทีจะกําหนดราคา
เสนอขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ และ/หรือเงือนไขการเข้ าทํารายการทีดีกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเสียงภายหลังการเข้ าทํา
รายการกับบุค คลภายนอก ซึงจะก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบด้ า นลบต่ อ การประกอบธุ รกิจ ที วี ดิจิ ทัล รวมทังธุ รกิ จ ผลิต ละครและ
รายการโทรทัศน์ของกลุม่ บริษัทฯ ในอนาคต เช่น การเปลียนแปลงราคาและเงือนไขการเช่าสตูดิโอในแนวทางทีบริ ษัทฯ ได้ รับ
ประโยชน์ด้อยลง การเปลียนแปลงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายโดยมุ่งให้ ความสําคัญต่อลูกค้ าทัวไปเพิมขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความคล่องตัวในการเช่าใช้ สตูดิโอของแอ็กซ์ สตูดิโอของกลุม่ บริษัทฯ ในอนาคตได้
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2.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ

2.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงิน อิสระได้ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของแอ็ก ซ์ สตูดิโอ ด้ วยวิธีทางการเงิน 3 วิธี เพือใช้ ในการพิจารณาให้
ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของราคาเข้ าทํารายการ ดังนี
1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV)
3) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนือง
จากแอ็ ก ซ์ สตู ดิ โ อไม่ ไ ด้ จั ด ทํ า การประเมิ น มู ล ค่ า สิน ทรั พ ย์ ใ หม่ ร ะหว่ า งงวด โดยสิน ทรั พ ย์ ส่ ว นใหญ่ ข องแอ็ ก ซ์ สตูดิ โ อ
ประกอบด้ วย ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทีเพิงดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็จและเปิ ดให้ บริการเมือประมาณกลางปี 2556
นอกจากนี ที ปรึก ษาทางการเงิ น อิสระไม่ ไ ด้ ใ ช้ วิธี ป ระเมิ นมูลค่า หุ้นอื นๆ เช่ น วิ ธีอัต ราส่ว นราคาต่ อ กํา ไรต่ อ หุ้น (Price to
Earnings Ratio Approach) และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discount Model) เนืองจากแอ็กซ์ สตูดิโอเพิงเริ ม
เปิ ดให้ บริการเช่าสตูดิโอในช่วงกลางปี 2556 และยังคงมีผลการดําเนินงานขาดทุน (ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตังแต่ไตรมาสที 4
ของปี 2556 จนถึงไตรมาสที 3 ของปี 2557 กิจการมีผลขาดทุนรวม 18.52 ล้ านบาท) ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
สามารถประเมินมูลค่าด้ วยวิธีดงั กล่าวได้
รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของแอ็กซ์ สตูดิโอ ในแต่ละวิธีเป็ นดังนี
1) วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนีจะแสดงมูลค่าหุ้นสามัญโดยอ้ างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของแอ็กซ์
สตูดิโอ ณ เวลาใดเวลาหนึง โดยในการประเมินมูลค่าครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากงบการเงินฉบับสอบทาน
สําหรับงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 26 การคํานวณหามูลค่ าหุ้นตามวิธีมูลค่ าตามบัญชีของแอ็กซ์ สตูดิโอ ณ 30 กันยายน 2557
รายการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระแล้ ว
405,000.00
บวก ขาดทุนสะสม
(20,577.44)
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้นของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557
384,422.56
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว (พันหุ้น) – มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท
4,050.00
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น ณ 30 กันยายน 2557 (บาทต่ อหุ้น)
94.92
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จากตารางข้ างต้ น ราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ตามวิธีมูลค่ าตามบัญชีเท่ ากับ 94.92 บาทต่ อหุ้น ซึงตํากว่าราคา
ทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.08
2) วิธีอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio)
การประเมิน โดยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) เป็ นการประเมิน โดยพิจารณา
อัตราส่วนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของ
แอ็กซ์ สตูดิโอ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกบริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจให้ เช่าสตูดิโอและอุปกรณ์ ในการถ่าย
ทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิงต่างๆ มาใช้ ในการเทียบเคียง เพือสะท้ อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจทีคล้ ายคลึงกันกับ
ธุรกิจหลักของแอ็กซ์ สตูดิโอ โดยมีรายชือบริษัทจดทะเบียน ดังนี
ตารางที 27 บริ ษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับแอ็กซ์ สตูดิโอ สําหรั บการเปรี ยบเทียบ
ตัวย่ อ
รายชือบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หลักทรั พย์
1. บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด
CMO
ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท ได้ แก่ ธุรกิจการให้ บริการบริ หารการจัด
(มหาชน)
งานและการจัดแสดงนิทรรศการ ธุรกิจการให้ บริ การอุปกรณ์ ด้านแสง
สี เสีย ง และภาพ ธุ รกิ จ การให้ บ ริ ก ารผลิ ต สือสํ า หรั บ การนํ า เสนอ
ธุรกิ จการให้ บ ริ การด้ านการติด ตังระบบสาธารณูโภคทีเกียวข้ อ งกับ
การจั ด อี เ ว้ น ท์ และธุ รกิ จ การให้ บริ ก ารบริ ห ารสือออนไลน์ แ ละสื อ
มัลติมีเดีย
2. บริษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์
MATCH
ประกอบธุ รกิ จหลัก 5 ประเภท ได้ แก่ ผลิตและรับ จ้ างผลิตรายการ
โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
โทรทัศน์ รับจ้ างผลิตภาพยนตร์ โฆษณา ให้ บริ การและให้ เช่าอุปกรณ์
ในการถ่ายทํา รับจัดกิจกรรม และสิงพิมพ์
ทีมา : แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) ของแต่ละบริษัท

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ กําหนดให้ วันที 24 ธันวาคม 2557 ซึงเป็ นวันซือขายหลักทรัพย์ วันสุดท้ ายก่อนการเปิ ดเผยมติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเข้ าทํารายการเป็ นวันทีใช้ ในการคํานวณ P/BV เฉลียย้ อนหลัง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ คํานวณ P/BV เฉลียย้ อนหลัง สําหรับช่วงเวลา 15 – 360 วันทําการ ซึงมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 28 P/BV เฉลียย้ อนหลังของกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรี ยบเทียบ
ระยะเวลาเฉลียย้ อนหลัง (จํานวนวันทําการ)
บริ ษัททีนํามา
เปรี ยบเทียบ
15 วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
180 วัน
240 วัน
CMO
1.29
1.37
1.48
1.48
1.25
1.17
MATCH
1.07
1.08
1.12
1.16
1.20
1.15
ค่ าเฉลีย P/BV
1.18
1.23
1.30
1.32
1.23
1.16

360 วัน
1.13
1.19
1.16

ทีมา : ข้ อมูล ณ วันที 24 ธันวาคม 2557 จาก www.setsmart.com
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย P/BV ย้ อนหลังดังแสดงไว้ ในตารางข้ างต้ น ไปคูณกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของแอ็กซ์
สตูดิโอ โดยอ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557 ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 94.92 บาท
ต่อหุ้น ทังนี มีรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ โดยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีดงั นี
ตารางที 29 การประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้ อนหลัง
ค่ าเฉลีย P/BV
มูลค่ าตามบัญชี
ราคาหุ้น (บาทต่ อหุ้น)
ระยะเวลาเฉลียย้ อนหลัง (วันทําการ)
(เท่ า) (1)
(บาทต่ อหุ้น) (2)
(3) = (1) x (2)
15 วันทําการ
1.18
111.69
30 วันทําการ
1.23
116.59
60 วันทําการ
1.30
123.73
90 วันทําการ
1.32
94.92
125.39
180 วันทําการ
1.23
116.54
240 วันทําการ
1.16
110.28
360 วันทําการ
1.16
110.33
ช่ วงราคาหุ้นสามัญแอ็กซ์ สตูดิโอ (บาทต่ อหุ้น)
110.28 – 125.39
จากการคํานวณข้ างต้ น ช่ วงราคาหุ้น สามั ญของแอ็กซ์ สตูดิโ อ ตามวิธีอัตราส่ ว นราคาต่ อมู ลค่ าตามบัญชีเท่ ากั บ
110.28 – 125.39 บาทต่ อหุ้น ซึงสูงกว่าราคาทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.28 – 25.39
3)

วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้ วยวิธีนี เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคต
โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ทีแอ็กซ์ สตูดิโอ คาดว่าจะได้ รับจากการจัดทําประมาณการทาง
การเงิน ด้ วยต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือหามูลค่าปั จจุบันสุทธิ
ของหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินโดยอ้ างอิงจากประมาณการ
ซึงจัดทําโดยผู้บริหารของแอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของสมมติฐานในการจัดทํา
ประมาณการทางการเงินทีได้ รับจากฝ่ ายบริหาร รวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารถึงนโยบายการดําเนินงาน และได้ ปรับสมมติฐาน
บางรายการให้ สะท้ อนถึงภาวะตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเป็ นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จัดทําประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยจัดทําประมาณการตังแต่เดือนมกราคม
2558 – เดือนธันวาคม 2562 โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้ อมูลทีสามารถรับรู้ ได้ ขณะทําการศึกษา ดังนัน หากปั จจัย
ดังกล่าวเหล่านีเปลียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจจะเปลียนแปลงตามไปด้ วย
รายละเอียดสมมติฐานในการประมาณการ มีดงั นี
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1. รายได้
รายได้ หลักของแอ็กซ์ สตูดิโอ คือรายได้ จากการให้ เช่าสตูดิโอ และรายได้ จากการรับจ้ างผลิตฉาก โดยทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการรายได้ ดงั นี
 รายได้ จากการให้ เช่า สตูดิโ อ ประมาณการโดยอ้ างอิ งจากรายได้ ค่ าเช่ าสตูดิโอสูงสุด ทีคาดว่า แอ็ก ซ์ สตูดิโอ จะ
สามารถให้ บริการได้ คูณกับอัตราการใช้ บริการทีคาดว่าจะเกิดขึนในแต่ละปี โดยอ้ างอิงกับรายได้ ค่าเช่าสตูดิโอ และ
อัตราการใช้ บริ การทีเกิดขึนจริ งของบริ ษัทในช่วงปี 2557 (เนืองจากสตูดิโอเริ มเปิ ดให้ บริ การในช่วงปี 2556) ทังนี
ตังแต่ปี 2558 เป็ นต้ นไป ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตของค่าบริ การทีร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ประกอบกับประมาณการอัตราการใช้ บริ การทีเพิมขึน โดยในปี 2556 – 2557 มีอัตราการใช้ บริ การประมาณร้ อยละ
65.00 และร้ อยละ 66.42 จากนันประมาณการอัตราการใช้ บริ การในปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 74.49 และสําหรับในปี
2559 เป็ นต้ นไป ประมาณการอัตราการใช้ บริการเท่ากับร้ อยละ 85.00
 รายได้ จากการรับจ้ า งผลิตฉาก อ้ างอิงจากรายได้ ทีเกิดขึนในปี 2556 และเดือนมกราคม – กันยายน 2557 และ
อ้ างอิงจากงบประมาณของฝ่ ายบริ หารในปี 2558 จากนันตังแต่ปี 2559 เป็ นต้ นไป ประมาณการอัตราการเติบโต
เท่ากับร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ตารางที 30 สมมติฐานในการประมาณการรายได้
หน่ วย : ล้ านบาท
2558
2559
2560
รายได้ จากการให้ เช่าสตูดิโอ
82.20
98.48
103.41
รายได้ จากการรับจ้ างผลิตฉาก
18.00
18.90
19.85
รายได้ อืน
3.60
3.78
3.97
รวมรายได้
103.80
121.16
127.22

2561
108.58
20.84
4.17
133.58

2562
114.01
21.88
4.38
140.26

2. ต้ นทุนขาย
ต้ นทุน ส่วนใหญ่ ป ระกอบด้ วย ค่า เสือมราคา ค่า สาธารณูปโภคและบํา รุ งรัก ษา และต้ นทุนในการรับจ้ างผลิต โดยทีปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตของค่าสาธารณูปโภคและบํารุ งรักษาปี 2558 ในอัตราร้ อยละ 10.00 จากนันใน
ปี 2559 เป็ นต้ นไป ประมาณการอัตราการเติ บโตทีร้ อยละ 5.00 ซึงสอดคล้ อ งกับการเติบ โตของอัตราการใช้ บริ การสตูดิโ อ
สําหรับต้ นทุนในการรับจ้ างผลิตนัน ทีปรึกษาประมาณการอัตราต้ นทุนทีร้ อยละ 58.00 ของรายได้ จากการรับจ้ างผลิต ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ซึงเท่ากับอัตราต้ นทุนทีเกิดขึนจริงในปี 2556 – 2557
ตารางที 31 สมมติฐานในการประมาณการต้ นทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
2558
2559
2560
ค่าสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา
19.28
20.24
21.25
ต้ นทุนในการรับจ้ างผลิต
10.44
10.96
11.51
ค่าเสือมราคา
55.73
56.73
57.73
รวมต้ นทุน
85.45
87.93
90.49

2561
22.32
12.09
57.39
91.79

2562
23.43
12.69
57.50
93.62
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3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน และค่าใช้ จ่ ายสํานักงาน โดยในปี
2558 ที ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระประมาณการโดยอ้ า งอิ งจากงบประมาณของฝ่ ายบริ หาร จากนันในปี 2559 เป็ นต้ น ไป
ประมาณการอัตราการเติบโตทีร้ อยละ 5.00
ตารางที 32 สมมติฐานในการประมาณการค่ าใช้ จ่ายขายและบริ หาร
หน่ วย : ล้ านบาท
2558
2559
2560
2561
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
14.61
15.34
16.11
16.91
ค่าใช้ จ่ายสํานักงาน
2.95
3.09
3.25
3.41
ค่าใช้ จ่ายอืน
1.42
1.49
1.57
1.64
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
18.98
19.93
20.92
21.97

2562
17.76
3.58
1.73
23.07

4. เงินลงทุน
ทีปรึ กษาทางการเงิน อิ สระประมาณการเงิ น ลงทุน โดยอ้ า งอิ ง ข้ อ มูลจากผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท ทีประมาณการเงิน ลงทุน ใน
เครืองใช้ สาํ นักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะเพือใช้ ในการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ตังแต่ปี 2558 เป็ นต้ นไป เป็ นจํานวน
ปี ละ 5.00 ล้ านบาท
5. มูลค่ าสุดท้ าย (Terminal Value)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายหลังจาก
ระยะเวลาประมาณการว่ากิจการจะดําเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เท่ากับร้ อยละศูนย์ ซึงเป็ นการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative
Basis)
6. อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของแอ็กซ์
สตูดิ โอ เป็ นอัตราคิ ดลดในการคํา นวณมูลค่า ปั จ จุบันของกระแสเงิน สด ซึงต้ น ทุน ทางการเงินถัวเฉลียถ่ว งนํ าหนักสามารถ
คํานวณได้ ตามสมการดังนี
WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)]
อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้ นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จากสมการ
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที
Rf
= อัต ราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึก ษาทางการเงิ น อิสระอ้ า งอิ งจากอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐ บาลอายุ 30 ปี ณ วันที 24 ธันวาคม 2557 ซึงเป็ นวันที ทีปรึกษาทางการเงิน อิสระจัดทํ า
รายงานฉบับนี เท่ากับร้ อยละ 3.87 ต่อปี (ทีมา: www.thaibma.or.th)
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Rm

= ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวนของหุ้นสามัญ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงค่าเบต้ าย้ อนหลัง 3

ปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงประกอบธุรกิจให้ บริ การเช่าสตูดิโอและอุปกรณ์ ในการ
ถ่ายทํา โดยมี บริ ษัทจดทะเบียนเพี ยง 2 บริ ษัทซึงดําเนินธุรกิ จดังกล่าว ประกอบด้ วย บริ ษัท ซี เอ็มโอ
จํากัด (มหาชน) (CMO) และบริ ษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์ โซลูชันจํากัด (มหาชน) (MATCH) จากนัน ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยการนําโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท
เทียบเคียงออกตามสมการ Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax) x (D/E)บริ ษัทเทียบเคียง) จะ
ได้ ค่า Unleverage Beta และนําโครงสร้ างเงินทุนเป้าหมายของแอ็กซ์ สตูดิโอ เข้ าไปแทนตามสมการ
Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)แอ็กซ์ สตูดิโอ) ซึงจะได้ ค่าเบต้ าเท่ากับ 1.19
= อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิ สระอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัช นี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 35 ปี ตังแต่ปี 2523 – 2557 ซึงเท่ากับร้ อยละ 13.75 (ทีมา: www.set.or.th
และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ)

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี
ตารางที 33 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Risk-free Rate (1)
3.87%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
9.88%
 (3)
1.19
Cost of Equity หรื อ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)]
15.63%
ทังนี อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ ดังแสดงในตารางข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 15.63 และเมือนําค่า Ke
ไปคํานวณหา WACC จะได้ ค่าอัตราส่วนลดเท่ากับร้ อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตาราง
ด้ านล่าง
Ke =
อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคํานวณจากการใช้ ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังแสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 15.63
Kd =
ต้ นทุนทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซึงมีค่าเท่ากับร้ อยละ 5.75
t
=
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึงเท่ากับร้ อยละ 20.00
D/(D+E) =
อัตราส่วนหนีสินเป้าหมายของแอ็กซ์ สตูดิโอ
ตารางที 34 การคํานวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (WACC)
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of Equity หรือ Ke (1)
15.63%
Cost of Debt หรือ Kd (2)
5.75%
D/(D+E) (3)
0.41
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล หรือ t (4)
20.00%
WACC หรื อ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)}
11.11%
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ตารางที 35 สรุ ปประมาณการกระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท
2558
2559
2560
รายได้ รวม
103.80
121.16
127.22
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
104.42
107.86
111.41
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
(0.62)
13.30
15.81
และภาษีเงินได้
หัก ภาษี เงินได้
บวก ค่าเสือมราคา
55.73
56.73
57.73
หัก เงินทุนหมุนเวียน
(1.00)
(1.94)
(0.54)
หัก เงินลงทุน
(5.00)
(5.00)
(5.00)
บวก Terminal Value
กระแสเงินสดอิสระ
49.11
63.10
68.00
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ
636.39
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
39.84
31 ธ.ค. 57
หัก หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ 31 ธ.ค. 57
262.00
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
414.23
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
4.05
ราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ (บาท
102.28
ต่ อหุ้น)

2561
133.58
113.76
19.82

2562
140.26
116.69
23.57

57.39
(0.68)
(5.00)

(0.07)
57.50
(0.67)
(5.00)
677.72
753.05

71.53

จากการคํานวณข้ างต้ น ราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอเท่ากับ 102.28 บาทต่อหุ้น นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทํา
การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอเพือสะท้ อนถึงผลกระทบ
จากการเปลียนแปลงของปั จจัยต่างๆ ดังนี
ตารางที 36 การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)
รายละเอียด
กรณีฐาน
กรณีที 1: อัตราการเข้ าใช้ บริการเพิมขึนร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน
กรณีที 2: อัตราการเข้ าใช้ บริการลดลงร้ อยละ 3.00 จากกรณีฐาน

ราคาหุ้น
(บาท/หุ้น)
102.28
105.62
94.67

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ดังกล่าวข้ างต้ น ราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ตามวิธีมูลค่ าปั จจุบัน
ของกระแสเงินสดเท่ ากับ 94.67 – 105.62 บาทต่ อหุ้น ซึงอยู่ในช่วงราคาในการเข้ าทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท โดยตํา
กว่าราคาในการเข้ าทํารายการร้ อยละ 5.33 และสูงกว่าร้ อยละ 5.62
สรุ ปผลการประเมินมูลค่ า โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ด้ วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปได้ ดงั นี
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ตารางที 37 สรุ ปเปรี ยบเทียบราคาประเมินหุ้น แอ็กซ์ สตูดิโอ กับราคาในการทํารายการ
ราคาประเมิน ราคาเข้ าทํา
ความ
ราคาประเมินโดย IFA
วิธีการคํานวณหาราคาหุ้น
โดย IFA
รายการ
เหมาะสมของ
สูงกว่ า (ตํากว่ า)
(บาทต่ อหุ้น)
(บาทต่ อหุ้น) วิธีประเมิน
ราคาทํารายการ (ร้ อยละ)
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี
94.92
100.00
ไม่เหมาะสม
(5.08)
2. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
110.28 – 125.39
100.00
ไม่เหมาะสม
10.28 – 25.39
3. วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 94.67 – 105.62
100.00
เหมาะสม
(5.33) – 5.62
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีต่างๆ นัน จะมีข้อดี และข้ อด้ อยทีแตกต่างกัน โดยการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าตามบัญชีเป็ น
การคํานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึง โดยไม่ได้ คํานึงถึงศักยภาพในการสร้ างกระแสเงินสดของกิจการในอนาคต
ในขณะทีวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีมีข้อจํากัดบางประการ เช่น ความแตกต่างระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนทีนํามา
เปรียบเทียบ ทังในด้ านลักษณะของสินทรัพย์ทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ ความหลากหลายของธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ รวมถึง
สภาพคล่องของหุ้นสามัญทีมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ อีกทัง เนืองจากบริ ษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจ ให้ เช่าสตูดิโอ
และอุปกรณ์ในการถ่ายทําซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีจํานวนค่อนข้ างจํากัด ดังนัน ค่าเฉลียของอัตราส่วนทีคํานวณได้
จากบริษัทเทียบเคียง 2 บริษัท จึงอาจไม่สามารถสะท้ อนถึงค่าเฉลียของอุตสาหกรรมทีเหมาะสมได้ ดังนัน ทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าข้ างต้ นเป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ
สําหรับวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดนัน เป็ นการประเมินมูลค่าทีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด
ในอนาคตของกิ จการ โดยอ้ า งอิง จากนโยบายการดํา เนิ นงานของผู้บ ริ ห ารและแผนการลงทุน ในอนาคต ดัง นัน ที ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่ าวิธีทีเหมาะสมทีสุดในการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ คือ วิธี
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยช่ วงราคาทีเหมาะสมเท่ ากับ 94.67 – 105.62 บาทต่ อหุ้น ซึงตํากว่ าราคาทํา
รายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.33 และสูงกว่ าร้ อยละ 5.62 อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการใน
ครังนี เปรียบเสมือนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลและธุรกิจผลิต
ละครและรายการโทรทัศน์ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้ มาอยู่ภายใต้ การถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทังหมด
เพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และสนับสนุน
ให้ การประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติเป็ นไปอย่างเหมาะสมในอนาคต อีกทัง ราคาที
บริษัทฯ จะจําหน่ายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ที 100 บาทต่อหุ้น นัน เป็ นราคาเดียวกันกับราคาทีซีเนรี โอ
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นอีกฝ่ ายหนึงของแอ็กซ์ สตูดิโอจะดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เช่นกัน ดังนั น
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าการเข้ าทํารายการในครั งนีมีความเหมาะสม
2.3.2 ความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการในครังนีจากข้ อตกลงระหว่างคู่สญ
ั ญา
ซึงมีรายละเอียดตามทีปรากฎในส่วนที 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี และเห็นว่าเงือนไขเกียวกับการโอนหุ้นและชําระเงินค่า
หุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอระหว่างบริ ษัทฯ และซีเนริ โอในฐานะผู้ขาย กับ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในฐานะผู้ซือนัน เป็ นเงือนไข
โดยทัวไปของการซือขายหุ้น เช่น ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ หุ้นให้ แก่ผ้ ซู ือในวันทีได้ รับชําระเงินค่าหุ้น ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้ ทํา
ให้ บริ ษัทฯ เสียประโยชน์ แต่อย่างใด ดังนันเงือนไขในการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จึงมี
ความเหมาะสม
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ส่ วนที 3 สรุ ปความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและ
เงือนไขของการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ และการขายเงิน
ลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้ กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทํารายการดังกล่าว
สรุปได้ ดงั นี
การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่ วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่ กลุ่มนายถกลเกียรติ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนืองจาก
1. การเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในดําเนินธุรกิ จ
ดิจิ ทัลทีวี ข องกลุ่มบริ ษัท ฯ เนื องจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานอันเป็ นที รู้ จักและได้ รับการ
ยอมรั บของนายถกลเกี ยรติ ประกอบกับ การโอนย้ า ยบุค ลากรและจํ าหน่า ยสินทรัพ ย์ ใ นส่วนธุรกิจ ผลิตละครและ
รายการโทรทัศน์จากซีเนริโอและเอ็กแซ็กท์มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ส่งผลให้ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มี
ความพร้ อมและมีศกั ยภาพในการสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์ทีมีคณ
ุ ภาพ
2. เป็ นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรทีมีศกั ยภาพไว้ กับบริ ษัทฯ ในระยะยาว เพือผลักดันช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้ รับ
ความนิยมจากผู้ชม (Rating) และรายได้ จากการขายเวลาโฆษณาเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ซึงการเติบโตของ
ช่องทีวีดจิ ิทลั ONE ดังกล่าว จะสนับสนุนให้ บริษัทฯ มีโอกาสได้ รับรู้รายได้ จากธุรกิจทีวีดิจิทลั เพิมขึนในอนาคต
3. ช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนเพือรองรับการระดมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต โดยจี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีความจําเป็ นต้ องดําเนินการเพิมทุนเพือเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
(ซึงเป็ นผู้ถือใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพื อให้ บริ ก ารโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลประเภทบริ การทางธุรกิจ ระดับชาติ
หมวดหมู่ทวไปแบบความคมชั
ั
ดสูง) นําไปชําระค่าใบอนุญาต และ/หรือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
และ/หรือการขยายการลงทุนเพือผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ ทีมีคุณภาพและสอดรับกับความต้ องการของกลุ่ม
ผู้ชมเป้าหมาย เพือให้ ช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้ รับความนิยมจากผู้ชมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจทีมีจํานวน
เพิมมากขึนในปั จจุบนั ได้
4. ลดความเสียงของบริษัทฯ จากการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลและการลงทุนในช่องทีวีดิจิทัลช่อง ONE โดยความเสียงที
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดิจิทลั และทําให้ ผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีวาง
ไว้ เช่น ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีรุนแรง การกระจุกตัวของงบโฆษณาในช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวี เป็ นต้ น
5. เนืองด้ วยปั จจุบันช่อ งทีวีดิจิทัล ONE ยังคงอยู่ในช่วงเริ มต้ นดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในอนาคตอาจยัง มี
ความไม่แน่นอน โดยการขายหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ กบั ผู้ลงทุนใหม่ ในราคามูลค่าทีตราไว้
100 บาทต่ อ หุ้น สอดคล้ อ งกับ แนวทางปฏิ บั ติ โ ดยทั วไปสํ า หรั บ ธุ รกิ จ ที เพิ งเริ มต้ นดํ า เนิ น การและยัง คงมี ผ ล
ประกอบการขาดทุน (มูลค่าตามบัญชีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็ นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลแบบวาไรตี เอชดี ณ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 37.50
บาทต่อหุ้น) ประกอบกับเมือพิจารณาถึงประโยชน์ และการประสานความร่ วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ทีบริ ษัทฯ จะ
ได้ รับจากการเข้ าทํ ารายการทีกล่าวไว้ ข้างต้ น โดยอ้ างอิง จากราคาประเมิ นมูลค่ าหุ้น ของจี เอ็ม เอ็ ม วัน ทีวี โดยที
ปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสด ตามนโยบายและแผนการดําเนินงานภายหลัง
การเข้ าทํารายการเท่ากับ 103.26 – 131.74 บาทต่อหุ้น จากการประสานความร่ วมมือทางธุรกิจทีจะช่วยเพิมโอกาส
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ในการได้ รับผลตอบแทนของบริ ษัทฯ ในการลงทุนธุรกิจทีวีดิจิทัล ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่าการสละสิทธิซือหุ้นเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ กบั กลุม่ นายถกลเกียรติในราคามูลค่าทีตราไว้
100 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสม (รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงแสดงไว้ ใน
ส่วนที 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี)
6. ข้ อกําหนดและ/หรือเงือนไขเกียวกับการโอนหุ้นและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีกลุ่ม
นายถกลเกียรติต้องปฏิบตั ิตามนัน เป็ นเงือนไขโดยทัวไปของการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนและเป็ นเงือนไขเดียวกัน
กับที บริ ษัทฯ ต้ องปฏิ บัติตาม อีกทัง ในสัญญาระหว่ างผู้ถือ หุ้น ได้ มี การกํา หนดเงือนไขหลายประการทีช่ว ยรั กษา
ผลประโยชน์ ข องบริ ษัทฯ จากการเข้ าร่ ว มเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่ม นายถกลเกียรติในครังนี โดยเฉพาะข้ อ
กําหนดให้ กลุ่มนายถกลเกียรติโอนย้ า ยบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ ในส่ว นงานผลิตละครและรายการโทรทัศ น์
ของซีเนริโอมาอยู่ภายใต้ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงทังหมด เพือให้ ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ ทีจะแพร่ ภาพ
ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพียงแห่ง
เดียว ซึงจะช่วยลดความเสียงในการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจทีอาจเป็ นการแข่งขันกัน
ในอนาคต
ดังนัน ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการครังนี อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสียง ทีผู้ถือ
หุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ได้ แก่ การลดสัดส่วนการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท
รดดิง จะทําให้ สว่ นแบ่งกําไรจากการดําเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทัลของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในส่วนทีเป็ นของบริ ษัทฯ ลดลง
(กรณีทจีี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงผลการดําเนินงานเติบโตเป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ และมีผลกําไรจากการดําเนินงาน) ทังนี
รายละเอียดข้ อด้ อยและความเสียงในการเข้ าทํารายการแสดงไว้ ในส่วนที 1 ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี
การขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้ อมให้ กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ทีปรึกษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็น ว่า การเข้ า ทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผู้ถื อหุ้นควรอนุ มัติการเข้ าทํ า
รายการครังนี เนืองจาก
1. การทีแอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงประกอบธุรกิจให้ บริ การสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง มีสถานะเป็ นบริ ษัท
ย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จะสนับสนุนให้ การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั และการผลิตละครและรายการโทรทัศน์
ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีได้ รับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ ในส่วนธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์
ของซีเนริโอมาดําเนินการนัน มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึน
2. ช่วยให้ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ได้ มาซึงสินทรัพย์หรื อธุรกิจทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต
ละครและรายการโทรทัศน์ ของช่องทีวีดิจิทัล ONE ให้ มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ เพือเพิมความนิยม (Rating)
และรายได้ จากการขายเวลาโฆษณา โดยกรณีผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE เติบโตเป็ นไปตามเป้าหมาย
ทีคาดหวังไว้ บริ ษัทฯ ย่อมได้ ประโยชน์ จากการเป็ นผู้ถื อหุ้นในจีเอ็ มเอ็ ม วัน ทีวี เทรดดิง แม้ ภายหลัง การเข้ าทํ า
รายการบริษัทฯ จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอ เฉพาะผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในสัดส่วน
ร้ อยละ 51
3. บริษัทฯ ได้ รับเงินสดจากการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอทีบริษัทฯ ถือทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 50 จากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท
รดดิง ประมาณ 202.50 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นแหล่ง เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นธุรกิจหรื อเพิมศักยภาพและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้ านอืนของกลุม่ บริษัทฯ ในปั จจุบนั
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4. ราคาในเข้ า ทํ ารายการครั งนีที 100 บาทต่อ หุ้น อยู่ในช่ วงของมูลค่า ยุติธ รรมของหุ้น สามัญของแอ็ ก ซ์ สตูดิโ อซึง
ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสดที 94.67 – 105.62 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้ าทํารายการครังนี เปรี ยบเสมือนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทย่อยที ประกอบ
ธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ภายหลังการทํารายการที 1 เสร็ จสิน เพือ
เสริมสร้ างความแข็งแกร่งของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และให้ เกิดการประสานความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่าง
บริษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติเป็ นไปอย่างเหมาะสมในอนาคต โดยราคาทีบริ ษัทฯ จะจําหน่ายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ
ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ที 100 บาทต่อหุ้น นัน เป็ นราคาเดียวกันกับราคาที ซีเนรี โอ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นอีกฝ่ ายจะ
ดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้ แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เช่นกัน ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า
ราคาในการเข้ าทํารายการทีมูลค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม
ทังนี บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้ อมให้ กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ต่อเมือทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการสละสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้ แก่กลุ่มนายถกล
เกียรติ
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การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสาํ หรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้น
ควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆที
เกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครังนีด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง
ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าที ศึกษา และวิเคราะห์
ข้ อมูลต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์ อย่างเทียง
ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ
ทังนี การให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิงจากข้ อมูลทีได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังข้ อ
สมมติฐานว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริง ดังนัน หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถูกต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง
และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นในครังนี ด้ วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์ เพือให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ต่อการเข้ าทํารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน และการให้ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้ เป็ น
การรับรองผลสําเร็จของการเข้ าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ )
หุ้นส่วนบริหาร

(น.ส.จิรยง อนุมานราชธน)
หุ้นส่วนผู้จดั การและ
ผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 ข้ อมูลทัวไปบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
1.

ประวัติและความเป็ นมาของบริ ษัท

บริษัทฯ จัดตังขึนในปี 2526 ในชือบริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักสร้ างสรรค์ ผลงานเพลงไทยสากล
และผลิตรายการทีวี การเปลียนแปลงสําคัญเกียวกับโครงสร้ างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจตังแต่ปี 2553 สรุ ป
ดังนี
2553
 เข้ าร่วมลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด กับบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ซึงเป็ นบริษัทร่วม เพือดําเนินการก่อสร้ าง
สตูดิโอขนาดใหญ่ โดยถือหุ้นกันในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ล้ านบาท
 เข้ าร่ วมลงทุนในบริ ษัท ลักษ์ แซทเทิลไลท์ จํากัด เพือผลิตรายการออกอากาศผ่า นดาวเทียม โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ล้ านบาท
2554
เข้ าร่วมทุนกับบริษัท ซีเจ โอ ช้ อปปิ ง จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทโฮมช้ อปปิ ง อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี เพือประกอบ
ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทังหมด 540 ล้ านบาท
2555
 เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด เพือให้ บริ การแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทังหมด 100 ล้ านบาท
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง จํากัด ได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด เพือให้ บริการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมแบบเสียค่ารับชม (เพย์ ทีวี) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทังหมด 1 ล้ าน
บาท
2556
 นํ า ภาพยนตร์ เ รื อง “พี มาก พระโขนง” ออกสู่ส ายตาประชาชน และทํ า รายได้ Box Office สูง สุด ใน
ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ไทย ที 567 ล้ านบาท
 เปิ ดตัวซีรีส์เรื อง “ฮอร์ โมน วัยว้ าวุ่น” จํานวนทังหมด 13 ตอน ออกฉายผ่านทางช่องโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ONE Channel และผ่านช่องทาง YouTube ซึงได้ กลายเป็ นซีรีส์ยอดนิยมระดับประเทศ สามารถทํายอดผู้ชม
ใน YouTube ได้ กว่า 80 ล้ านผู้ชม
 คณะกรรมการของกลุม่ บริษัทฯ มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ กลุ่มบริ ษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ ใน
หุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือขาย) ในราคาทีไม่ตํากว่า
ราคาต้ นทุนเฉลียโดยรวมของหุ้นทังหมดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีบริ ษัทฯ ถือครองอยู่ โดยต่อมาบริ ษัท
ฯ ได้ ดําเนินการขายเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง และได้ รับกระแสเงินสดรวม 1,456.41 ล้ านบาท
 บริษัทฯ เพิมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้ วยอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท จํานวน 106,052,989 หุ้น โดยเมือวันที 2 – 6 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ
สามารถระดมเงิ นทุนสุทธิ จํา นวน 1,059.95 ล้ านบาท และมีจํ านวนหุ้น จดทะเบี ยนภายหลัง การเพิมทุน
ดังกล่าวรวมทังหมด 636,317,936 หุ้น จํา นวน 636,317,936 บาท โดยต่อ มาบริ ษัทฯ ใช้ เงินทุนดัง กล่า ว
สําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทลั เป็ นต้ น
 เข้ าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริ การทางธุรกิจ
ระดับชาติ และชนะการประมูล 2 ช่อง ได้ แก่ ช่องทัวไปความคมชัดสูง (วาไรตี เอชดี) ในราคา 3,320 ล้ านบาท
และช่องทัวไปความคมชัดมาตรฐาน (วาไรตี เอสดี) ในราคา 2,290 ล้ านบาท
2557
 กลุ่มบริ ษัทฯ ชําระค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีเพือให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล งวดที 1
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จํานวน 1,317 ล้ านบาท ให้ แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2557 และได้ รับใบอนุญาตดังกล่าวเมือวันที 25 เมษายน 2557 โดยมีอายุ 15
ปี เริมตังแต่วนั ที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน 2572
ช่อง ONE (วาไรตี เอชดี) ทดลองออกอากาศในระหว่ างวัน ที 1 – 24 เมษายน 2557 และได้ แจ้ งการเปิ ด
ให้ บริการอย่างเป็ นทางการในวันที 1 พฤษภาคม 2557 และช่อง GMM Channel (วาไรตี เอสดี) ได้ แจ้ งการ
เปิ ดให้ บริการอย่างเป็ นทางการในวันที 23 พฤษภาคม 2557
ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริ ษัท แซท เทรดดิง จํากัด (เดิมชือบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง จํากัด) ซึงเป็ น
บริ ษัทย่ อยของบริ ษั ทฯ ได้ เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริ ษัท ซี ทีเอช จํากัด (มหาชน) จํานวนทังสิน
30,000,000 หุ้น โดยได้ ชําระราคาค่าซือหุ้นดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด ให้ แก่บริ ษัท
ย่อยของบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนทังสิน 38,659,700 หุ้น ซึงมีมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที
ขายหุ้นเท่ากับ1,031 ล้ านบาท
บริ ษั ท ฯ เพิ มทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 183,631,793 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
636,317,936 บาท เป็ นจํานวน 819,949,729 บาท เพือจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนไม่
เกิน 63,631,793 หุ้น ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท และ (2) บุคคลใน
วงจํ ากัด จํ านวนไม่เ กิน 120,000,000 หุ้น และจํ านวนที เหลือจากการจัด สรรให้ ผ้ ถู ือ หุ้น เดิม ในราคาทีถูก
กําหนดโดยวิธี Book - Building เพือนําเงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนไปใช้ เพิมความแข็งแกร่ ง
ด้ านการเงินของบริษัทฯ ทังนี บริษัทฯ ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม (1) แล้ ว เมือวันที 17 – 24
ตุลาคม 2557 โดยมีจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ 56,753,100 หุ้น และได้ รับเงินสดสุทธิ จํานวน 761.29 ล้ านบาท
และได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 126,878,693 หุ้น (รวมหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตาม (1)) ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (2) แล้ ว เมือวันที 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ในราคาหุ้นละ 13.50
บาท และได้ รับเงินสดสุทธิจํานวน 1,712.86 ล้ านบาท
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 2/2557 มีมติอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือขาย ซึงได้ แก่ หุ้น
สามัญของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน) ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่จํานวนไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น และ
ไม่เกิน 49,550,512 หุ้นในราคาทีไม่ตํากว่า 5.10 บาท รวมเป็ นมูลค่าขันตําทังสินไม่น้อยกว่า 153.00 ล้ าน
บาท ถึง 252.71 ล้ านบาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 819,949,729 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 819,949,729 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 799,949,729 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 799,949,729
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
2.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯสามารถจําแนกออกได้ เป็ น 2 ประเภทธุรกิจหลัก และ 9 ธุรกิจย่อย ดังนี
 ธุรกิจเดิม ประกอบด้ วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัล คอนเท้ นต์ ธุรกิจสือ ธุรกิจภาพยนตร์ งานกิจกรรม และธุรกิจแอนิ
เมชัน
 ธุรกิจใหม่ ประกอบด้ วย ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง ธุรกิจแซทเทิลไลท์ และธุรกิจทีวีดิจิทลั
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ทังนี แต่ละธุรกิจมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี
ธุรกิจเดิม
1) ธุรกิจเพลง
กลุม่ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพลงและธุรกิจทีเกียวเนืองกับเพลง ภายใต้ โมเดล “การให้ บริ การเพลงแบบครบวงจร” (Total
Music Business) ซึงประกอบด้ วย ธุรกิจสินค้ าเพลงและลิขสิทธิ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริหารศิลปิ นปั จจุบนั กลุม่ บริษัทฯ
มีศิลปิ น นักร้ อง และนักแสดง มากกว่า 300 คน และมีเพลงทีเก็บรวบรวมไว้ กว่า 40,000 เพลง
2) ธุรกิจดิจิทลั คอนเทนต์
กลุม่ บริษัทฯ มีการนําคอนเทนต์เพลงมาแปลงเป็ นรูปแบบดิจิทลั เพือกระจายไปสู่เครื อข่ายโทรศัพท์ เคลือนที อินเตอร์ เน็ต
และ ผู้ประกอบการภายนอก โดยมีการให้ บริ การดาวน์ โหลดประเภทต่าง ๆ เช่น เสียงเรี ยกเข้ า (Ringtone) เสียงรอสาย
(Ringback Tone) เพลงเต็ม (Full Song) มิวสิค วีดีโอ (Full MV) แบบรายเพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายราย
เดื อน (Subscription Service) ผ่า นช่ อ งทาง *123 และเว็บ ไซต์ “www.gmember.com รวมถึง บริ ก ารใหม่ Music
Streaming ร่วมกับ AIS ผ่านทางแอพลิเคชัน KK Box เพือสนองความต้ องการบริโภคของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ
3) ธุรกิจสือ
กลุ่มบริ ษัทฯ ดําเนินธุ รกิจสือภายใต้ โมเดล “ธุรกิจสือแบบผสมผสาน” ซึงประกอบด้ วย สือวิทยุ สือโทรทัศน์ และสือ
สิงพิมพ์ ดังนี
สือวิทยุ
: กลุม่ บริษัทฯผลิตรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มเพือออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยในปี
2556 กลุ่มบริ ษัทฯฯ มีรายการวิทยุทังสิน 3 สถานี ดังนี (1) Green Wave F.M. 106.5 MHz. (2)
EFM F.M. 94.0 MHz. และ (3) Chill FM F.M. 89.0 MHz.
สือโทรทัศน์ : กลุ่มบริ ษัท ฯผลิตและรับจ้ างผลิตรายการเพือออกอากาศทางสถานีโ ทรทัศน์ ที ให้ บริ การแก่ผ้ ชู มทัว
ประเทศโดยไม่คิดมูลค่าหรือสถานีโทรทัศน์แบบพืนฐาน (ฟรี ทีวี) 4 สถานี ได้ แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7
และช่อง 9 ทังนี ในปี 2556 กลุม่ บริษัทฯมีรายการโทรทัศน์ ทังสิน 37 รายการ ใน 5 ประเภทรายการ
ได้ แก่ รายการละครและซิทคอม รายการวาไรตี รายการวัยรุ่น รายการเพลง และรายการเด็ก
สือสิงพิมพ์
: กลุ่ม บริ ษั ทฯผลิตนิ ตยสารรายเดือนและรายปั ก ษ์ ซึงเป็ นนิ ตยสารแฟชัน นิตยสารสําหรับผู้หญิ ง
นิตยสารสําหรับผู้ชาย และนิตยสารบันเทิง ปั จจุบันมีนิตยสารของกลุ่มบริ ษัทฯฯ ทังสิน 6 เล่ม เป็ น
นิตยสารไทย 2 เล่ม ได้ แก่ อิมเมจ (Image) อิน แมกกาซีน (In Magazine) และนิตยสารทีซือลิขสิทธิ
มาจากต่างประเทศ 4 เล่ม ได้ แก่ มาดาม ฟิ กาโร (Madame Figaro) เฮอร์ เวิลด์ (Her World) แมกซิม
(Maxim) แอททิจดู (Attitude)
4) ธุรกิจภาพยนตร์
กลุม่ บริษัทฯดําเนินดําเนินธุรกิจภาพยนตร์ ภายใต้ การบริ หารงานของ จีทีเอช บริ ษัทผู้ผลิตและจําหน่ายภาพยนตร์ ไทย
ซึงสามารถดํา เนินธุรกิจจนติ ดอันดับ 1 ของไทยฟิ ล์ มสตูดิโ อทีครบวงจรที สุด อัน ประกอบด้ วยการผลิต ภาพยนตร์ ทํ า
การตลาดและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โดยสามารถผลิตภาพยนตร์ ทีติดอันดับ Top Box Office อย่างต่อเนืองตังแต่ปี
2548 เป็ นต้ นมา
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5) ธุรกิจงานกิจกรรม กลุ่มบริ ษัทฯให้ บริ การด้ านการจัด งานกิจกรรม แบบครบวงจร ตังแต่การเสนอแนวความคิด จัดหา
ผู้รับ เหมาในงานด้ า นต่ างๆ และติ ด ต่ อประสานงานกับ ทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้ อ ง เพือให้ สามารถผลิตและบริ ห ารงานให้
สอดคล้ อง ตรงตามความต้ องการและจุดมุ่งหมายของลูกค้ า โดยบริ ษัท อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือเป็ นผู้ดแู ลและดําเนินธุรกิจทีเกียวเนืองกัน
6) ธุรกิจแอนนิเมชัน
กลุม่ บริษัทฯผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทการ์ ตนู แอนิเมชันออกฉายทางฟรีทีวี โดยมีต้นแบบของแอนิเมชันมาจากศิลปิ น
ยอดนิยมระดับประเทศ “ธงชัย แมคอินไตย” ภายใต้ ชือเรือง “เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์ ”
ธุรกิจใหม่
1) ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง
กลุม่ บริษัทฯดําเนินธุรกิจผ่านช่องรายการโฮมช้ อปปิ ง 24 ชัวโมง บริ หารงานโดยบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้ อปปิ ง จํากัด
โดยมุ่งหวังจะเป็ นผู้นําธุรกิจโฮมช็อบปิ งอันดับหนึงของเมืองไทย ด้ วยการสร้ างปรากฏการณ์ การนําเสนอรายการโฮมช้ อ
ปปิ งรูปแบบ interactive และให้ ความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มมุ
2) ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
ธุรกิจแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ : เป็ นการจัดจําหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม โดย GMM Z มีผลิตภัณฑ์ ทีหลากหลาย
ผ่านดาวเทียม GMM Z
เพือกลุม่ เป้าหมายทุกระดับ
ธุรกิจสือโทรทัศน์ผ่าน
: เป็ นธุรกิ จผลิตรายการโทรทัศน์ เ พือออกอากาศทางช่ องโทรทัศน์ ผ่านดาวเทีย มไทยคม
ดาวเทียม
แยกได้ 2 ประเภท คือ รายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมทีสามารถรับชมได้ ทุกแพลตฟอร์ ม
(ฟรี ทูแอร์ ) รวม 9 ช่อ ง และรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมทีสามารถรับชมได้ เฉพาะ
แพลตฟอร์ ม GMM Z (ฟรีทบู ็อกซ์) รวม 6 ช่อง
3) ธุรกิจทีวีดิจิทลั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ จัดให้ มีการประมูลคลืน
ความถีสําหรับการออกอากาศโทรทัศน์ ระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ จํานวน 24 ช่อง ระหว่างวันที 26 – 27 ธันวาคม 2556
ทีผ่านมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ช่องรายการสําหรับเด็กและครอบครัวจํานวน 3 ช่อง
ช่องรายการข่าวจํานวน 7 ช่อง ช่องรายการทัวไปความคมชัดปกติจํานวน 7 ช่อง และช่องรายการทัวไปความคมชัดสูง
จํานวน 7 ช่อง บริษัทฯ ได้ เข้ าร่วมและเป็ นผู้ชนะการประมูลคลืนความถีสําหรับการออกอากาศโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลใน
เชิงพาณิชย์ จํานวน 2 ช่อง ประกอบด้ วยช่องรายการประเภททัวไปความคมชัดปกติ (วาไรตี เอชดี) ได้ แก่ “ช่อง ONE”
เผยแพร่ ผ่า นช่ อ งหมายเลข 31 และช่ อ งรายการประเภททัวไปความคมชัด สูง (วาไรตี เอสดี ) ได้ แก่ “ช่ อ ง GMM
Channel” เผยแพร่ผ่านช่องหมายเลข 25
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557 เป็ น
ดังนี
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ตารางที 38 โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย
สําหรั บปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557
ธุรกิจเพลงและดิจิทลั
ธุรกิจโชว์บิซ
ธุรกิจภาพยนตร์
ธุรกิจโทรทัศน์
ธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม
ธุรกิจวิทยุ
ธุรกิจบริการรับจัดและ
บริหารกิจกรรม
ธุรกิจสือสิงพิมพ์
ธุรกิจอืน
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้ อืนๆ
รวมรายได้
ทีมา : บริษัทฯ

3.

ปี 2554
ล้ านบาท
2,855.04
731.95
305.26
2,053.76
572.66

%
30.4
7.8
3.3
21.9
6.1

ปี 2555
ล้ านบาท
2,578.78
996.64
316.96
2,294.34
2,101.02

%
21.9
8.5
2.7
19.5
17.9

ปี 2556
ล้ านบาท
2,088.64
995.39
519.65
2,481.88
1,563.16

764.17
1,308.46

8.1
13.9

199.31
311.94
29.76
54.41
201.22
9,387.96

2.1
3.3
0.3
0.6
2.1
100.0

ม.ค. – ก.ย. 57
ล้ านบาท
%
1,288.1
17.8
529.0
7.3
372.4
5.1
1,232.4
17.0
1,304.1
18.0

%
19.0
9.0
4.7
22.6
14.2

775.27
1,782.21

6.6
15.2

769.36
1,173.85

7.0
10.7

443.2
614.1

6.1
8.5

178.12
412.14
35.76
49.00
236.22
11,756.47

1.5
3.5
0.3
0.4
2.0
100.0

144.08
885.49
49.10
34.34
298.74
11,003.69

1.3
8.0
0.4
0.3
2.7
100.0

78.5
1,006.0
53.6
12.4
321.6
7,255.4

1.1
13.9
0.7
0.2
4.4
100.0

รายชือผู้ ถอื หุ้น

รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558 มีรายละเอียดดังนี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตารางที 39 ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558
รายชือ
จํานวนหุ้น
นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
392,646,499
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
125,408,823
นายณัฐพล จุฬางกูร
50,700,000
บริษัท เกิดฟ้า จํากัด*
33,939,745
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
24,330,400
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
23,052,520
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
22,720,000
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
12,278,693
นายกําพล วิระเทพสุภรณ์
10,000,000
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
6,930,840

ร้ อยละ
49.084
15.677
6.338
4.243
3.041
2.882
2.840
1.535
1.250
0.866

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นของบริษัท เกิดฟ้า จํากัด ณ วันที 1 ตุลาคม 2557 ประกอบด้ วย นางสาวฟ้าฉาย ดํารงชัยธรรม นายฟ้าใหม่ ดํารง
ชัยธรรม นายระฟ้า ดํารงชัยธรรม และนางสาวอิงฟ้า ดํารงชัยธรรม ในสัดส่วนการถือหุ้นคนละร้ อยละ 25.00
ทีมา : บริษัทฯ และ www.bol.co.th
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4.

คณะกรรมการบริ ษัท

ณ วันที 8 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดังต่อไปนี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตารางที 40 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558
รายชือ
ตําแหน่ ง
นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการ
น.ส.บุษบา ดาวเรือง
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่
นายกริ ช ทอมมัส
กรรมการ
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กรรมการ
น.ส.สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการ
นายเกรี ยงกานต์ กาญจนะโภคิน
กรรมการ
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
กรรมการ
นายนริศ ชัยสูตร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายกุดนั สุขุมานนท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
น.ส.สุวภา เจริญยิง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทีมา : บริษัทฯ

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทฯ คือ น.ส.บุษบา ดาวเรื อง หรื อน.ส.สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือชือร่ วมกับ
นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา หรื อนายกริ ช ทอมมัส หรื อนายเกรี ยงกานต์ กาญจนะโภคิน หรื อนายสถาพร พานิชรั กษา
พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ณ วันที 8 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดังต่อไปนี

1
2
3
4
5
6
7

ตารางที 41 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558
รายชือ
ตําแหน่ ง
นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
ประธานทีปรึกษาบริษัท
น.ส.บุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการบริหารกลุม่ /ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารกลุม่
นายกริ ช ทอมมัส
กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล
ดิจิทลั ทีวี
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทลั ทีวี
นายปรีย์มน ปิ นสกุล
กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้ าหน้ าทีการเงิน
นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้ าหน้ าทีการลงทุน

ทีมา : บริษัทฯ
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5.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินสําหรับงวด 9
เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557 ทีผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายละเอียด
โดยสรุปดังนี
ตารางที 42 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของ GRAMMY
สําหรั บปี บัญชี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2554
2555
2556
(ปรั บปรุ ง)
(ปรั บปรุ ง)
สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,016.22
844.86
1,653.07
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
2,107.39
2,782.46
2,421.67
สินค้ าคงเหลือ
995.15
1,039.38
619.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน*
1,321.26
1,639.05
4,083.24
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
5,440.02
6,305.75
8,777.66
เงินลงทุนระยะยาวอืน
1,093.98
1,502.12
342.48
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
1,075.01
1,631.24
1,785.01
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
1,043.47
2,026.37
1,698.37
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
3,212.46
5,159.72
3,825.85
รวมสินทรั พย์
8,652.48
11,465.47
12,603.51
หนีสิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
1,254.71
3,109.19
4,329.44
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
1,992.13
2,546.58
2,521.76
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีค้ างจ่ายที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
1,098.21
1,309.64
1,065.48
รวมหนีสินหมุนเวียน
4,345.04
6,965.41
7,916.68
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
243.32
152.89
281.15
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีค้ างจ่าย สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
351.77
418.12
428.90
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
595.09
571.00
710.05
รวมหนีสิน
4,940.13
7,536.41
8,626.73
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
530.26
530.26
636.32
ส่วนเกินทุน
2,758.29
2,758.29
3,712.76

ก.ย. 2557
1,055.86
2,457.80
641.61
1,779.61
5,934.88
1,286.43
1,772.76
5,449.02
1,507.15
10,015.36
15,950.24
926.57
1,967.15
939.00
790.42
4,623.14
5,527.46
3,354.00
413.58
9,295.03
13,918.17
636.32
3,712.76
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บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
กําไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัท
ย่อย
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2554
(ปรั บปรุ ง)
733.49
(1,031.53)
2,990.51
721.84
3,712.35
8,652.48

งบการเงินรวม
2555
2556
(ปรั บปรุ ง)
411.43
(898.40)
(654.35)
(405.05)
3,045.62
3,045.63
883.43
931.15
3,929.05
11,465.47

3,976.78
12,603.51

ก.ย. 2557
(2,767.06)
(444.86)
1,137.16
894.91
2,032.07
15,950.24

หมายเหตุ *ประกอบด้ วยเงินลงทุนชัวคราว และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนทีจะให้ ประโยชน์ภายใน 1 ปี

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากค่าลิขสิทธิ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บงวดจากการดําเนินงาน
ต่ อเนือง
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บงวด
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน

2554
(ปรั บปรุ ง)
1,488.61
6,494.42
1,119.54
285.39
9,387.96
5,396.65
505.55
2,508.03
8,410.23
57.21
1,034.94

งบการเงินรวม
2555
2556
ม.ค. – ก.ย.57
(ปรั บปรุ ง)
2,276.54
2,275.71
1,956.31
8,177.17
7,524.20
4,337.40
981.77
821.61
574.10
320.98
382.18
387.56
11,756.47 11,003.69
7,255.36
8,062.46
7,786.85
4,768.36
874.77
1,007.46
616.75
2,863.03
3,216.02
2,297.93
11,800.26 12,010.32
7,683.04
87.49
15.98
18.92
43.69
(990.66)
(408.76)

(54.88)
(295.99)
684.07

(108.40)
(184.27)
(248.97)

(139.29)
(91.21)
(1,221.15)

(224.65)
2.02
(631.39)

684.07

(248.97)

(1,221.15)

(1,229.00)
(1,860.39)

2554
(ปรั บปรุ ง)
334.85
(270.06)
(46.65)

งบการเงินรวม
2555
2556
ม.ค. – ก.ย.57
(ปรั บปรุ ง)
(1,295.93)
(839.09)
(1,839.52)
(706.98)
(402.77)
(581.20)
1,831.20
2,051.41
1,823.22
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บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)
สุทธิ
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน

2554
(ปรั บปรุ ง)
(0.80)
17.34

งบการเงินรวม
2555
2556
ม.ค. – ก.ย.57
(ปรั บปรุ ง)
0.36
(1.34)
0.29
(171.37)
808.21
(597.21)

2554
(ปรั บปรุ ง)

งบการเงินรวม
2555
2556
(ปรั บปรุ ง)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (เท่า)
5.06
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
72.10
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
6.34
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน)
57.60
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)
3.95
ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วัน)
92.45
Cash Cycle (วัน)
37.24
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้ น (%)
40.71%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
9.60%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
6.66%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
20.25%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
7.71%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.16
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.33
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
45.78%

ม.ค. – ก.ย.57

0.91
0.54
(0.23)
5.68
64.23
7.93
46.05
4.85
75.26
35.02

1.11
0.73
(0.11)
4.93
74.08
9.39
38.88
4.15
87.89
25.07

1.28
0.84
(0.39)
5.06
72.19
10.08
36.21
4.06
89.96
18.43

29.50%
-1.10%
-2.74%
-10.67%

26.69%
-9.98%
-11.66%
-42.12%

30.57%
-6.87%
-25.76%
-119.13%

-3.20%
1.17

-10.66%
0.91

-17.45%
0.68

1.92
-

2.17
-

6.85
-

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริ ษัทฯ
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิน 9,387.96 ล้ านบาท 11,756.47 ล้ านบาท และ 11,003.69 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง
รายได้ ของบริษัทฯ มาจากการดําเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนงาน ได้ แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ ธุรกิจ
บรอดแคสติง และธุรกิจบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม ทังนี สาเหตุทีรายได้ รวมในปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 ร้ อยละ 25.23
หรื อ 2,368.51 ล้ านบาท เนื องจากบริ ษั ทฯ ประสบความสําเร็ จในการสร้ างแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ ด าวเทีย ม GMM Z โดย
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สามารถจํ าหน่ ายกล่องรับสัญญาณ GMM Z ได้ ป ระมาณ 1.50 ล้ า นกล่อง ซึงจะเป็ นฐานลูก ค้ าที สําคัญในการให้ บ ริ การ
โทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ในอนาคต ในขณะทีรายได้ รวมในปี 2556 ลดลงเมือเทียบกับปี 2555 ร้ อยละ
6.40 หรือ 752.77 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ จากธุรกิจเดิม ประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจเพลง
และธุรกิจดิจิทัล ลดลงร้ อยละ 14 และรายได้ จากธุรกิจบริ การรับจัดและบริ หารกิจกรรม ลดลงร้ อยละ 34 ทังนี ในปี 2556
บริษัทฯ สามารถจําหน่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมได้ ทังหมดประมาณ 1 ล้ านกล่อง เมือรวมกับทีจําหน่ายไป
แล้ วทําให้ จํานวนกล่องทีจําหน่ายไปแล้ วทังหมดมีประมาณ 2.4 ล้ านกล่อง
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิน 7,255.36 ล้ านบาท ลดลง 774.45 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การลดลงร้ อยละ 9.64 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากผลกระทบทางการเมืองในครึงปี แรกทําให้ มีการเลือนงาน
แสดงหลายแห่ง อีกทัง การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้ ยอดขายเพลงผ่านแผ่นซีดีและดีวีดีลดลง บริ ษัทฯ จึงมี
การปรับแผนทีจะพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ สําหรับธุรกิจเพลงและดิจิทลั คอนเทนต์ โดยเร่งขยายช่องทางเพือสร้ างรายได้ ใหม่
เข้ ามาเสริม รวมถึงการทําตลาดเพลงผ่านช่องทางมีเดียใหม่ ซึงบริ ษัทฯ ได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับยูท ูปไทยแลนด์ เมือ
เดือนพฤษภาคมทีผ่านมา
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและบริ การจํานวน 5,396.65 ล้ านบาท 8,062.46 ล้ านบาท และ 7,786.85 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 59.29 ร้ อยละ 70.50 และร้ อยละ 73.31 ของรายได้ จากการขาย การให้ บริ การ และค่าลิขสิทธิ ใน
แต่ละปี สาเหตุทีอัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้ มเพิมขึน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของต้ นทุนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม ต้ นทุนค่าลิขสิทธิ การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรปี 2555 รวมถึงต้ นทุนค่าลิขสิทธิ เพือใช้ สําหรับการทําธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2554 – 2556 มีจํานวน 3,013.57 ล้ านบาท 3,737.80 ล้ านบาท และ 4,223.48 ล้ าน
บาท ตามลําดับ หรื อคิด เป็ นร้ อยละ 33.11 ร้ อยละ 32.69 และร้ อ ยละ 39.76 ของรายได้ จากการขาย การให้ บริ การ และ
ค่าลิขสิทธิในแต่ละปี โดยในปี 2555 – 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิมขึนจากปี ก่อนหน้ าจํานวน 724.22
ล้ านบาท และ 485.68 ล้ านบาท หรือเพิมขึนร้ อยละ 24.03 และร้ อยละ 12.99 ตามลําดับ เป็ นผลจากการเริ มดําเนินธุรกิจใหม่
ในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทังในส่วนของการขยายแพลตฟอร์ มและการให้ บริ การโทรทัศน์ ดาวเทียมแบบบอกรับ
สมาชิก
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้ บริ การจํานวน 4,768.36 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 69.43
ของรายได้ จากการขาย การให้ บริการ และค่าลิขสิทธิ ลดลงร้ อยละ 2.33 หรือ 113.84 ล้ านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี
2556 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2557 มีจํานวน 2,914.68 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.65
หรื อ 174.54 ล้ านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายในธุรกิจสือ
และธุ รกิจ โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ยม ในขณะทีธุ รกิจ โฮมช็อ ปปิ งมีค่ า ใช้ จ่ ายทางการตลาดสูงขึน ประกอบกับการเพิมขึนของ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารธุรกิจดิจิทลั ทีวี
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กําไร
สําหรับผลประกอบการในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 625.54 ล้ านบาท ในขณะที ปี
2555 – 2556 บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 322.06 ล้ านบาท และ 1,282.71 ล้ าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิในปี 2554 ร้ อยละ 6.66 และอัตราขาดทุนสุทธิในปี 2555 – 2556 ร้ อยละ 2.74 และร้ อย
ละ 11.66 ของรายได้ รวมในแต่ละปี สาเหตุทีบริ ษัทฯ ประสบผลขาดทุนในปี 2555 – 2556 เกิดจากผลขาดทุนของธุรกิจใหม่
เนืองจากความล่าช้ าในการออกใบอนุญาตสําหรับประกอบธุรกิจ Pay TV ทําให้ ในปี 2555 บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรู้ รายได้ จาก
ธุรกิจนีได้ ในขณะทีได้ มีการลงทุนในส่วนของค่าลิขสิทธิ และต้ นทุนสําหรับการให้ บริ การไปแล้ ว ประกอบกับต้ นทุนทางการเงิน
ทีเพิมขึน สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 1,868.66
ล้ านบาท โดยบริษัทฯ มีอตั ราขาดทุนสุทธิร้อยละ 25.76 เพิมขึนจากอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 9.05 สําหรับงวดเดียวกันของปี
ก่อ นหน้ า ส่ว นใหญ่ เป็ นผลจากค่า ใช้ จ่ า ยที เพิมขึนของธุ รกิ จ ธุรกิ จโทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ยมทีกํ า ลัง อยู่ใ นระหว่า งการลงทุน
ประกอบกับรายได้ จากการบอกรับสมาชิกซึงยังเข้ ามาไม่เต็มที รวมไปถึงค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีสูงขึน
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 8,652.48 ล้ านบาท 11,465.47 ล้ านบาท และ 12,603.51 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 62.87 ร้ อยละ 55.00 และร้ อยละ 69.64 ของสินทรัพย์ รวมในแต่ละปี
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลักในปี 2554 – 2556 ได้ แก่ ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 38.74 ร้ อยละ 44.13 และ
ร้ อยละ 27.59 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในแต่ละปี ในขณะทีสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนในปี 2554 – 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 37.13
ร้ อยละ 45.00 และร้ อยละ 30.36 ของสินทรัพย์ รวมตามลําดับ โดยสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนหลักในปี 2554 – 2556 ได้ แก่ ทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 33.46 ร้ อยละ 31.61 และร้ อยละ 46.66 ของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนรวมในแต่ละปี ทังนี
สินทรัพย์รวมทีเพิมขึนในปี 2555 ร้ อยละ 32.51 หรือ 2,812.98 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของลูกหนีการค้ าและ
ลูกหนีอืนจากการจําหน่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เงินลงทุนระยะยาวจากการเพิมขึนของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน และ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการลงทุนสตูดิโอเพิมเติม ในขณะทีสินทรัพย์รวมในปี 2556 เพิมขึนจากปี 2555 ร้ อยละ 9.93 หรื อ
1,138.05 ล้ านบาท เนือง จากการเพิมขึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการจําหน่ายเงินลงทุนและการเพิมทุน
ของบริษัทฯ รวมถึงการเพิมขึนของเงินลงทุนชัวคราวจากการนําเงินทีได้ จากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืนไปลงทุนในตรา
สารทางการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มี สินทรัพย์ รวมจํานวน 15,950.24 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์ หมุน เวียนจํานวน
5,934.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.21 ของสินทรัพย์ รวม ในขณะทีสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 10,015.36 ล้ านบาท
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 62.79 ของสินทรัพย์ รวม ทังนี สาเหตุทีมูลค่าของสินทรัพย์ รวม ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ
สินปี 2556 ร้ อยละ 26.55 หรื อ 3,346.72 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เป็ นผลจากรายการต้ นทุนใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีสําหรับ
ประกอบธุรกิจดิจิทลั ทีวี ซึงได้ รับมาในวันที 25 เมษายน 2557 ในขณะทีเงินลงทุนชัวคราวลดลงจากการไถ่ถอนเงินฝากประจํา
เพือชําระเงินกู้ยืมระยะสันและใช้ หมุนเวียนในกิจการ
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 4,940.13 ล้ านบาท 7,536.41 ล้ านบาท และ 8,626.73 ล้ าน
บาท ตามลําดับ เมือพิจารณาโครงสร้ างหนีสินรวมในปี 2554 – 2556 พบว่า ประกอบด้ วยหนีสินหมุนเวียนร้ อยละ 87.95 ร้ อย
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ละ 92.42 และร้ อยละ 91.77 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 12.05 ร้ อยละ 7.58 และ
ร้ อยละ 8.23 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2555 ร้ อยละ 52.55 หรื อ 2,596.28 ล้ านบาท ส่วน
ใหญ่มีสาเหตุจากการเพิมขึนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารและเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนจํานวน
1,854.48 ล้ านบาท และ 554.46 ล้ านบาท ตามลําดับ ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2556 เพิมขึนจากปี 2555 ร้ อยละ 14.47 หรื อ
1,090.32 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเพิมขึนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารจํานวน 1,220.25 ล้ านบาท
ในขณะทีเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิลดลง 144.23 ล้ านบาท
ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีหนีสินรวมทังสิน 13,918.17 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 4,623.14
ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 33.22 ของหนีสินรวม ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนมีจํานวน 9,295.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 66.78 ของหนีสินรวม จะเห็นได้ ว่าหนีสินรวม ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ สินปี 2556 ร้ อยละ 61.34 หรื อ
5,291.43 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจํานวน 5,244.46 ล้ านบาท สําหรับประกอบ
กิจการดิจิ ทัลทีวี รวมถึงการบันทึกหนี สินทียังไม่ถึงกําหนดชําระในส่วนต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีจํานวน
4,239.00 ล้ านบาท ในขณะทีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารลดลง 3,402.86 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และ ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 3,712.35 ล้ านบาท
3,929.05 ล้ านบาท 3,976.78 ล้ านบาท และ 2,032.07 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
เพิมขึนเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 5.84 ร้ อยละ 1.21 หรือ 216.71 ล้ านบาท และ 47.73 ล้ านบาท จากการเพิมขึนของทุน
จดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในปี 2556 จํานวนรวม 1,060.53 ล้ านบาท ในขณะทีบริ ษัทฯ ประสบผลขาดทุนจาก
การดําเนินงานระหว่างปี สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที 30 กันยายน 2557 ลดลงจาก ณ สินปี 2556 ร้ อยละ 48.90 หรื อ
1,944.71 ล้ านบาท เนืองจากยอดขาดทุนสะสมทีเพิมขึนจากผลประกอบการทีขาดทุนของบริษัทฯ
สภาพคล่ อง
สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากการดําเนินงานจํานวน 334.85 ล้ านบาท ในขณะทีปี 2555 – 2556 และ
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในการดําเนินงาน 1,295.93 ล้ านบาท 839.09 ล้ านบาท
และ 1,839.52 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ เกิดจากผลขาดทุนก่อนภาษี ในปี 2555 – 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี
2557 สําหรับกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2554 – 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 มี
จํานวน 270.06 ล้ านบาท 706.98 ล้ านบาท 402.77 ล้ านบาท และ 581.20 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ เกิดจากการซือ
อุปกรณ์และการเพิมขึนของเงินลงทุนชัวคราวในปี 2554 – 2556 รวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีใน
งวด 9 เดือ นแรกของปี 2557 ส่วนกระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไ ปในกิจกรรมการจัดหาเงิ นในปี 2554 มีจํ านวน 46.65 ล้ านบาท
ในขณะทีปี 2555 – 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมการจัดหา
เงินจํานวน 1,831.20 ล้ านบาท 2,051.41 ล้ านบาท และ 1,823.22 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ เป็ นการเพิมขึนของเงิน
กู้ยืมจากธนาคาร และเงินสดรับจากการเพิมทุน
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6.

สภาวะอุตสาหกรรม

เนืองจากกลุม่ บริษัทฯเป็ นผู้ผลิตและให้ บริการสาระบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์
นิตยสาร คอนเสิร์ต เป็ นต้ น โดยมีรายได้ หลักจากการจําหน่ายสินค้ าและบริ การของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมทังการขายเวลาโฆษณา
หรือพืนทีโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ ของกลุม่ บริษัทฯ ดังนัน การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและการเติบโต
ของมูลค่างบโฆษณานับเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2557
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 (ประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2557) ว่า จะสามารถ
ขยายตัวได้ ร้อยละ 1.2 – 1.7 เนืองจากคาดว่าในครึงหลังของปี 2557 เศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวได้ ทีร้ อยละ 2.9 จาก
สถานการณ์ทางการเมืองทีมีทิศทางชัดเจนขึน ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี เช่น การเร่ ง
ชําระหนี ให้ กับชาวนาในโครงการรับจํ านํา ข้ าว มาตรการเพิมรายได้ ใ ห้ แก่ ผ้ มู ีรายได้ น้อ ย และมาตรการแก้ ไขปั ญหาราคา
ยางพาราตกตํ า ซึงอาจช่ วยสนับสนุน ให้ การบริ โ ภคและการลงทุน ภาคเอกชนกลับมาขยายตัวดี ขึนในช่ว งไตรมาสสุดท้ า ย
ขณะทีการบริโภคภาครัฐยังคงเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้ ขยายตัวอย่างต่อเนื องในปี นี
ตามการใช้ จ่ายในงบประมาณของรัฐบาลส่วนกลางทียังเบิกจ่ายได้ อย่างต่อเนือง โดยคาดว่าการบริ โภคและการลงทุนภาครัฐ
จะขยายตัวร้ อยละ 4.5 และร้ อยละ 1.0 ตามลําดับ อย่างไรก็ดี คาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนืองจากปี ก่อนหน้ า
ร้ อยละ 3.0 ส่วนหนึงมาจากการทีภาคเอกชนยังคงรอความชัดเจนของการฟื นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการลงทุนเพือเพิม
กําลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพือการส่งออกบางส่วนอาจมีการชะลอออกไปในช่วงทีการส่งออกสินค้ ายังอยู่ในระดับตํา ด้ าน
อุปสงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้ าและบริ การจะหดตัวร้ อยละ 0.1 เนืองจากการส่งออกสินค้ าและการ
ท่องเทียวทีฟื นตัวช้ ากว่าทีประเมินไว้ ส่วนหนึงเป็ นผลมาจากการทีประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมีการฟื น
ตัวอย่างเปราะบาง ประกอบกับราคาสินค้ าส่งออกทีอยู่ในระดับตําตามการลดลงของสินค้ าเกษตร
ตารางที 43 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 – 2558
2556
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้ อยละต่อปี )
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภครวม (ร้ อยละต่อปี )
- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที) (ร้ อยละต่อปี )
- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที) (ร้ อยละต่อปี )
3) อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม (ร้ อยละต่อปี )
- การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงที) (ร้ อยละต่อปี )
- การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงที) (ร้ อยละต่อปี )
4) อัตราการขยายตัวปริมาณส่งออกสินค้ าและบริการ (ร้ อยละต่อปี )
5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเข้ าสินค้ าและบริการ (ร้ อยละต่อปี )
6) ดุลการค้ า (พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
-สินค้ าส่งออกในรูปดอลลาร์ สหรัฐ (ร้ อยละต่อปี )
-สินค้ านําเข้ าในรูปดอลลาร์ สหรัฐ (ร้ อยละต่อปี )
7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
-ร้ อยละของ GDP
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9.0
8.5-9.5
2.2
2.1-2.3

2558F
(ณ ตุลาคม 2557)
เฉลีย
ช่ วง
4.1
3.6-4.6
3.7
3.2-4.2
3.7
3.2-4.2
3.6
3.1-4.1
8.6
7.6-9.6
8.0
7.0-9.0
10.7
8.7-12.7
6.5
5.5-7.5
9.6
8.6-10.6
7.5
4.5-10.5
3.5
1.5-5.5
9.6
7.9-11.6
0.3
-0.7 ถึง 1.3
0.1
-0.1 ถึง 0.3
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2556
8) อัตราเงินเฟ้อทัวไป (ร้ อยละต่อปี )
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน (ร้ อยละต่อปี )
9) อัตราการว่างงาน (ร้ อยละของกําลังแรงงานรวม)
ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2.2
1.0
0.7

2557F
(ณ ตุลาคม 2557)
เฉลีย
ช่ วง
2.1
1.9-2.4
1.6
1.4-1.9
0.9
0.8-1.0

2558F
(ณ ตุลาคม 2557)
เฉลีย
ช่ วง
2.2
1.7-2.7
1.6
1.1-2.1
0.8
0.7-0.9

แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2558
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณ์ ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2558 มีแนวโน้ มขยายตัวในอัตราเร่ งขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 4.1 โดยมี
แรงขับเคลือนหลักจากอุปสงค์ ภาครัฐทีคาดว่าจะขยายตัวจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพืนฐานขนาดใหญ่ ด้านการคมนาคม
ขนส่ง และอุปสงค์จากต่างประเทศทีคาดว่าจะขยายตัวดีขึนตามจํานวนนักท่องเทียวทีมีแนวโน้ มเพิมขึนภายหลังสถานการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศคลีคลายลง นอกจากนี อุปสงค์ ภาคเอกชนทังการบริ โภคและการลงทุนคาดว่าจะปรับตัวดีขึน
เช่นกัน โดยการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวในอัตราเร่ งขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 3.7ตามแนวโน้ มการจ้ างงานและรายได้
นอกภาคเกษตรทีมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึนตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจภาพรวม โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาค
การท่องเทียว นอกจากนี ความเชือมันของผู้บริ โภคทีคาดว่าจะปรับตัวดีขึนจะยังคงเอือต่อการจับจ่ายใช้ สอยของภาคเอกชน
เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะกลับมาฟื นตัวได้ ชัดเจนขึน โดยจะขยายตัวร้ อยละ 8.0 จากปั จจัยสนับสนุนสําคัญ
เช่น แนวโน้ มการฟื นตัวทางเศรษฐกิจภาพรวมและแนวโน้ มการฟื นตัวของการส่งออกสินค้ า รวมทัง ความจําเป็ นในการลงทุน
ปรับโครงสร้ างการผลิตเพือรองรับปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็ นต้ น สําหรับการใช้ จ่ายภาครัฐคาดว่าจะยังคงเป็ นปั จจัย
สําคัญทีจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้ อยละ 3.6 และร้ อยละ 10.7
ตามลําดับ อันมีสาเหตุจากการประกาศใช้ งบประมาณประจําปี 2558 และมาตรการเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
อีกทังการใช้ จ่ายภาครัฐมีแนวโน้ มปรับเพิมขึนในปี งบประมาณ 2558 โดยเฉพาะเม็ดเงินจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพืนฐาน
ด้ านการขนส่งทีคาดว่าจะเริ มเบิกจ่ายได้ ตังแต่ปี 2558 เป็ นต้ นไป สําหรับอุปสงค์ ภายนอกประเทศนันคาดว่า ปริ มาณการ
ส่งออกสินค้ าและบริ การจะขยายตัวร้ อยละ 6.5 โดยปรับตัวดีขึนจากปี ก่อนหน้ า เนืองจากคาดว่าการฟื นตัวของเศรษฐกิ จ
ประเทศคู่ค้าของไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐทีฟื นตัวอย่างแข็งแกร่ง
อุตสาหกรรมโฆษณา
ข้ อมูลเกียวกับมูลค่าโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 (เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม) ซึงรวบรวม
โดยสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสือแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : “MAAT”) พบว่า มีมลู ค่ารวม
ทังสิน 72,487ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทีผ่านมา ซึงเป็ นผลจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากสถานการณ์ การเมืองภายในประเทศ ทําให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภครายใหญ่ ได้ ลดงบโฆษณาตามความ
เชือมันและมูลค่าการใช้ จ่ายของผู้บริโภคทีลดลง โดยมูลค่าโฆษณาผ่านสือแต่ละประเภทในช่วง 7 เดือนแรกของปี นี มีการปรับตัว
ลดลงเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้ นสือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทลั ) และสือเคลือนทีซึงมีการปรับตัวเพิมขึนร้ อยละ 340 และร้ อยละ 3 เมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า มาอยู่ที 4,757 ล้ านบาท และ 2,058 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับมูลค่าโฆษณาผ่านสือทีเกียวข้ อง
กับการประกอบธุรกิจหลักของ GRAMMY อันได้ แก่ สือโทรทัศน์ (ฟรี ทีวี) สือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล) สือโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียม) สือวิทยุ และสือนิตยสาร พบว่า มูลค่าโฆษณาในช่วง 7 เดือน ปี 2557 ของสือโทรทัศน์ (ฟรี ทีวี) ปรับตัวลดลงร้ อยละ
7 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ามาอยู่ที 37,301 ล้ านบาท เช่นเดียวกับสือโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) สือ
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วิทยุ และสือนิตยสาร ซึงปรับตัวลดลงร้ อยละ 12 ร้ อยละ 13 และร้ อยละ 17 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า มาอยู่ที
4,715 ล้ านบาท 3,212 ล้ านบาท และ 2,765 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีเพียงสือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล) ทีมีมูลค่าโฆษณาเพิมขึน
เนืองจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทลั ประเภทธุรกิจทัง 24 ช่อง ได้ เริ มทดลองออกอากาศในช่วงเดือนเมษายน 2557 ทีผ่านมา ซึง
การเริ มต้ นของธุรกิจทีวีดิจิทัลดังกล่าว เป็ นปั จจัยสนับสนุนหนึงทีทําให้ สือโทรทัศน์ ยังคงเป็ นสือที ได้ รับความนิยมสูงสุด โดย
มูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ รวมทุกช่อง (ฟรี ทีวี/ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม/ ทีวีดิจิทัล) ในช่วง 7 เดือนของปี 2557 คิดเป็ น
ร้ อยละ 65 ของมูลค่าโฆษณาทังหมด ซึงเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึงอยู่ทีร้ อยละ 62.43
โดยสือทีได้ รับความนิยมรองลงมาได้ แก่ สือหนังสือพิมพ์ สือวิทยุ สือนิตยสาร และสือโรงภาพยนตร์ ตามลําดับ
ตารางที 44 มูลค่ าโฆษณาผ่ านสือประเภทต่ างๆ ช่ วง 7 เดือน ปี 2556 และปี 2557
สือ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2556
(หน่ วย : ล้ านบาท)
(ม.ค. – ก.ค.)
(ม.ค. – ก.ค.)
สือโทรทัศน์ (ฟรีทีวี)
69,249
40,047
37,301
สือโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม)
13,213
5,342
4,715
สือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล)
1,082
4,757
รวมสือโทรทัศน์
82,462
46,471
46,773
สือวิทยุ
6,615
3,694
3,212
สือหนังสือพิมพ์
20,749
11,643
10,238
สือนิตยสาร
5,954
3,317
2,765
สือโรงภาพยนตร์
5,374
2,861
2,610
สือนอกบ้ าน
4,169
2,414
2,313
สือเคลือนที
3,530
1,993
2,058
สือภายในร้ านค้ า
2,656
1,550
961
สืออินเตอร์ เน็ต
4,248
497
486
รวม
135,757
74,440
71,416

ปี 2557e
70,100
8,100
4,900
83,100
6,200
20,000
5,500
5,400
4,000
3,800
2,300
5,863
136,163

ทีมา : สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสือแห่งประเทศไทย

ทังนี MAAT คาดการณ์ว่า มูลค่าโฆษณาโดยรวมของปี 2557 จะอยู่ที 136,163 ล้ านบาท เพิมขึนเพียงร้ อยละ 0.3 เมือเทียบกับ
ปี ทีผ่านมา โดยการเปลียนแปลงทีสําคัญของธุรกิจสือและอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2557 คือ การเข้ ามาของทีวีดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึงส่งผลให้ บริษัทตัวแทนโฆษณา (Media Agency) เริมมีการวางแผนและใช้ งบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิทัลเพิมมาก
ขึน โดยคาดว่า ในปี 2557 จะมีมลู ค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทลั ) ประมาณ 4,900 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.60 ของ
มูลค่าโฆษณาทังหมด อย่ างไรก็ดี การเข้ ามาของธุรกิจทีวีดิจิทัลไม่ได้ มีผลกระทบต่อมูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ฟรี ทีวี )
เดิม มากนัก โดยมูลค่ างบโฆษณาผ่ านสือโทรทัศน์ (ฟรี ทีวี) ยังคงมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็ นร้ อ ยละ 51.48 ของมูลค่า โฆษณา
ทังหมด แต่จะส่งผลกระทบต่อสือโทรทัศน์ประเภทเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมากทีสุด เนืองจากมีการปรับเปลียนงบโฆษณาไป
ยังธุรกิจทีวีดิจิทลั มากขึน โดยมูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ประเภทเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในปี 2557 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที
8,100 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 39 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา นอกจากนี สือทีมีแนวโน้ มการเปลียนแปลงการใช้ งบโฆษณา
ลดลงเช่นกัน ได้ แก่ สือภายในร้ านค้ า และสือนิตยสาร โดยคาดว่าทังสองสือจะมีมูลค่าโฆษณาในปี 2557 ลดลงร้ อยละ 13 และ
ร้ อยละ 8 เมือเทียบกับปี ก่อนหน้ ามาอยู่ที 2,300 ล้ านบาท และ 5,500 ล้ านบาท ตามลําดับ
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