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คําย่อ ชือเต็ม 

บริษัทฯ หรือ GRAMMY  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 

กลุม่บริษัทฯ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลัทีวี เทรดดิง 

จํากดั) 

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

กลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั และบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั 

แอ็กซ์ สตดิูโอ บริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากดั 

ซีเนริโอ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั 

จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
เอ็กแซ็กท์ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากดั 

นายถกลเกียรติ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

กลุม่ผู้ ซือ หรือกลุ่มนายถกลเกียรติ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรือนิติบุคคลทีนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด และ/หรือกลุ่มบุคคลอืนทีมีความสมัพันธ์

กบันายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาํนกังาน ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมี

นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง

วนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม  

ประกาศเกียวโยง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํา

รายการทีเกียวโยงกัน  ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 

พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม 
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      19 มกราคม 2558 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 
 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
 

 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ครังที 

8/2557 เมือวนัที 24 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั ดงัน ี

 

1. มีมติให้ความเห็นชอบการสละสทิธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด1 (“จี

เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง”) ให้กับนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) และ/หรือนิติบุคคลทีนายถกล

เกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด และ/หรือกลุ่มบุคคลอืนทีมีความสมัพันธ์กับ

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุม่ผู้ ซือ” หรือ “กลุม่นายถกลเกียรติ”) (โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของกลุ่มผู้ ซือ

ให้ทราบเพิมเติมภายหลงัจากทีมีความชัดเจนแน่นอนแล้ว) โดยหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงทีกลุ่มนายถกล

เกียรติจะถือครองภายหลงัการทํารายการมีจํานวนรวมเท่ากับ 4,410,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลงัจากจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทนุแล้ว) คิดเป็นมลูค่ารวม 441,000,000 บาท  

 

2. มีมติให้ความเห็นชอบการขายเงินลงทนุทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด (“แอ็กซ์ สตูดิโอ”) 

ซงึเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 50 และถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 12.52 (รวม

เป็นร้อยละ 62.5) ให้กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ 

(ภายหลงัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัการเข้าทํารายการในข้อ 1 โดยทงัสองฝ่ายถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง

ในสดัส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ) ทังนี ในปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในแอ็กซ์ สตูดิโอจํานวน 

2,024,999 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 202,499,900 บาท  

 

ทงัน ีหากบริษัทฯ ได้รับการอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํารายการในข้อ 2 แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้า

ทํารายการตามวาระที 1 ให้ถือว่าการเข้าทํารายการตามวาระที 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น

เช่นกนั 
 

                                                             
1 เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลัทีวี เทรดดิง จํากัด และได้เปลียนชือบริษัทเป็นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากัด เมือวันที 12 

มถินุายน 2557 
2  บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในแอ็กซ์ สตดูิโอ ผ่านบริษัท ซีเนริโอ จํากัด (“ซีเนริโอ”) โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้อยละ 50 

(ข้อมลู ณ วันที 20 มิถุนายน 2557) ขณะทีบริษัทฯ ถือหุ้ นทางอ้อมในซีเนริโอผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ม มีเดีย”) ในสัดส่วนร้อยละ 25 (ข้อมลู ณ วันที 22 เมษายน 2557) และบริษัทฯ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.92 (ข้อมลู ณ วนัที 18 เมษายน 2557) โปรดพิจารณาข้อมลูเพิมเติมในแผนภาพที 1 ในบทสรุปผู้บริหาร 
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การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศได้มาและจําหน่ายไป”) มีขนาดรายการสงูสดุ 

เท่ากับ ร้อยละ 33.99 และร้อยละ 41.99 ตามลําดับ ซึงเป็นขนาดรายการเมือคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน 

(NTA) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 รวมเป็นขนาดรายการทังหมดเท่ากับร้อย

ละ 75.98 ซงึมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์

ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป 

 

 นอกจากนี  ด้วยเหตทุีนายถกลเกียรติเป็นบคุคลทีเกียวโยงกนักบับริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที ทจ.21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ที บจ/ป 22-01 โดยนาย

ถกลเกียรติเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามทีกําหนด คือ เป็นผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุ

ของบริษัทฯ3 รวมทังเป็นกรรมการของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงและจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

(ภายหลงัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติการเข้าทํารายการในข้อ 1 กลุ่มนายถกลเกียรติจะถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงใน

สดัสว่นร้อยละ 49) และปัจจบุนั นายถกลเกียรติเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของแอ็กซ์ สตดิูโอ4 ดงันนั การเข้าทํารายการดังกล่าว

ข้างต้นจงึถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการทีเกียวโยงกนั ลงวนัที 31 สงิหาคม 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 

พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศเกียวโยง”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 77.04 และร้อยละ 44.24 ของ

สนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ตามลาํดบั รวมเป็นขนาดรายการทังหมดเท่ากับร้อยละ 

121.28 ซงึขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  

 

ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขอ

อนมุติัการเข้าทํารายการจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ

ผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที

ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของ

รายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการ  

 

              ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังท ี8/2557 เมือวนัที 24 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตังให้บริษัท เจดี พาร์ท

เนอร์ จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในการให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ฯ 

ประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์และรายการเกียวโยงกนัของบริษัทฯ ในครังนี    

                                                             
3  ปัจจบุนั นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวี  ของบริษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ ที

ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสีรายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ อนัได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่ม 
4  นายถกลเกียรติถือหุ้นทางอ้อมในแอ็กซ์ สตดูิโอ ผ่าน ซีเนริโอ โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้อยละ 50 (ข้อมลู ณ วันที 

20 มถินุายน 2557) ขณะทีนายถกลเกียรติถือหุ้นในซีเนริโอในสดัส่วนร้อยละ 52.50 (ข้อมลู ณ วนัที 22 เมษายน 2557) 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี จัดทําขึนจากข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจาก

บริษัทฯ และข้อมูลทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ 

ปัจจบุนั ในการพิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดงันนั หากข้อมูลทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลง

ไปอย่างมีนยัสาํคญัในอนาคต อาจสง่ผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซึงข้อมูลทีใช้ในการ

จดัทํารายงานฉบบันี เช่น 

 มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์และรายการเกียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 ข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการ ซึงเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ/หรือ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือทีเปิดเผยในสาธารณะ 

 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ  

 งบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับปีสินสดุวันที 31 

ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินฉบบัสอบทานงวด 9 เดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2557 

 งบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต

ของกิจการ สําหรับปีสินสดุวันที 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 9 เดือน สินสดุวันที 30 

กนัยายน 2557 

 งบการเงินของแอ็กซ์ สตูดิโอทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของกิจการ สําหรับปีสินสดุวันที 

31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินฉบบัสอบทานงวด 9 เดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2557 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ  

 ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ  

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมติฐาน ดงัน ี 

 ข้อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้และใกล้เคียงกับ

สภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสําคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี

และแอ็กซ์ สตดิูโอ 

 สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีและแอ็กซ์ 

สตูดิโอทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการ

เปลยีนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลกิ 

  

 ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และ

รายการทีเกียวโยงของบริษัทฯ ณ วนัที 24 ธันวาคม 2557 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้

กลา่วมาข้างต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสาํคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐาน

ว่าข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ รวมถงึจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นข้อมลูทีถกูต้องและเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็น

นี  ดงันนั หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมี

นัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีที

ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่อาจยืนยนัถงึผลกระทบทีอาจเกิดขนึต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดังกล่าวได้ อีก

ทงัความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวตัถุประสงค์เพือให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการ

ดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านนั โดยการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสําหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ เป็นสาํคญั ซึงผู้ ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และ

ความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นใน

ครังนีด้วยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้

ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรองผลสาํเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขนึจากการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียว

โยงกนัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน ี

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สบืเนืองจากบริษัทฯ มีนโยบายทีจะสร้างเสริมความแข็งแกร่งในด้านความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทีมีศักยภาพ

และความชํานาญเฉพาะทางเพือสนบัสนนุการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั ซงึเป็นหนงึในธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน อัน

เป็นแนวทางหนงึทีจะช่วยเพิมขีดความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตและสร้างความเชือมัน

จากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยความร่วมมือดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการและการสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ 

ในระยะยาว ด้วยเหตนุี ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวนัที 24 ธันวาคม 2557 จงึมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 

สละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ให้แก่กลุม่นายถกลเกียรติ จํานวน 4,408,000 หุ้น ในราคาหุ้น

ละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 440,800,000 บาท เพือให้กลุม่นายถกลเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึง

เป็นกิจการทีถือหุ้ นในบริษัทผู้ ให้บริการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) 

นอกเหนือจากทีนายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทัล ทีวีของบริษัทฯ  และ

ทําหน้าทีเป็นผู้บริหารช่อง ONE อยู่แล้วในปัจจบุนั  

 

ทงันี จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั5 (“จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี”) ซึงจีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี เป็นผู้ ถือใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู ซึงมีอายุ 15 ปี (เริมตังแต่วันที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน 2572) และเป็น

ผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั ประเภทรายการทวัไปความคมชดัสงู (วาไรตี เอชดี) ภายใต้ชือช่อง “ONE” ออก อากาศภายใต้ช่อง

หมายเลข 31 สาํหรับการรับชมผ่านเสาอากาศดิจิทัลทีวี กล่องดิจิทัลทีวี หรือโทรทัศน์ทีรับสญัญาณดิจิทัลได้ และภายใต้ช่อง

หมายเลข 41 สาํหรับการรับชมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียม 

                                                             
5 เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทลั ทีวี จํากัด และได้เปลียนชือบริษัทเป็นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากัด เมอืวนัที 12 มิถุนายน 2557 

ทงันี ณ วนัที 13 มถินุายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํานวน 3,999,998 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 
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 นอกจากนี ภายหลังการเข้าทํารายการดังกล่าว เงือนไขของสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น (Shareholder Agreement) 

ระหว่างบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ฉบบัลงวนัที 23 ธันวาคม 2557 ระบวุ่า กลุ่มนายถกลเกียรติจะโอนย้ายบุคลากรและ

จําหน่ายสนิทรัพย์และอปุกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด (“ซีเนริโอ”) ซึงเป็น

กิจการทปีระกอบธุรกิจผลติละคร รายการโทรทศัน์ และละครเวที ทีมีกลุม่นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม (นายถกลเกียรติถือ

หุ้นซีเนริโอร้อยละ 52.50) มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยจะจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์ของซีเนริโอ ในราคาเท่ากับ

มลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ ณ วนัเข้าทํารายการ ทงัน ีสาระสําคัญจะเป็นการรับโอนบุคลากรเป็นหลกั จากนันซีเนริโอจะไม่

ประกอบธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ซึงเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงและจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

(“กลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง”) ในอนาคต แต่จะยงัคงสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็นการแข่งขันกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท

รดดิง ต่อไปได้ เช่น ธุรกิจละครเวที ธุรกิจจดัการแสดงคอนเสร์ิต อีกทงั ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ ระบุว่า บริษัท

ฯ จะโอนย้ายบคุลากรและสนิทรัพย์และอปุกรณ์เฉพาะในสว่นงานผลติละครและรายการโทรทัศน์ของบริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากัด6 

(“เอ็กแซ็กท์”) ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีประกอบธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

เช่นกนั โดยจะจําหน่ายสนิทรัพย์และอปุกรณ์ของเอ็กแซ็กท์ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันเข้าทํารายการ 

เพือให้ธุรกิจผลติละครและรายการโทรทศัน์ทีจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี ช่องทีวีดาวเทียม และช่องทีวีดิจิทัล ONE ใน

อนาคตอยู่ภายใต้การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เพียงแห่งเดียวเท่านัน  ทังนี โครงสร้างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิง ก่อนและภายหลงัการเข้าทํารายการ เป็นดงัน ี
 

แผนภาพที 1 โครงสร้างการถือหุ้นของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ก่อนและภายหลังการเข้าทํารายการ 
 

 

บมจ.จเีอ็มเอ็ม แกรมมี นายถกลเกียรติ

บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ทุนชําระแล้ว 400 ล้านบาท

ธุรกิจลงทุน 

บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
ทุนชําระแล้ว 400 ล้านบาท

ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัล (วาไรต ีเอชดี)/บริหารช่องทีวีดิจิทัล “ONE”

บจก.ซีเนริโอ
ผลิตละครและรายการ
โทรทัศน์/ ละครเวที/

จัดคอนเสิร์ต

บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

100%

99.92% 52.50%

บมจ.จเีอ็มเอ็ม แกรมมี นายถกลเกียรติ

บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง
ทุนชําระแล้ว 900 ล้านบาท

ธุรกิจลงทุน/ ผลิตละครและรายการโทรทัศน์

บจก.ซีเนริโอ
ละครเวที/ จัดคอนเสิร์ต/ 

งานอันมีลิขสิทธิ  
(Library)

51%

100%

99.92%

25%

52.50%

49%

บจก.เอ็กแซ็กท์
ผลิตละครและรายการโทรทัศน์

บจก.เอ็กแซ็กท์
งานอันมีลิขสิทธิ  (Library)

บุคลากร/สินทรัพย์/
อุปกรณ์ธุรกิจ TVบุคลากร/สินทรัพย์/อุปกรณ์ธุรกิจ TV

100%

100%

บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
ทุนชําระแล้ว 900 ล้านบาท

ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัล (วาไรต ีเอชดี)/บริหารช่องทีวีดิจิทัล “ONE”

บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

100%

กลุ่ม
นายถกลเกียรติ

25%

 
หมายเหต ุ  -  ภายหลงัการเข้าทาํรายการ ซีเนริโอและเอก็แซ็กท์ดําเนินการโอนบคุลากรและขายสนิทรัพย์และอปุกรณ์ในส่วนธุรกิจผลิตละคร

และรายการโทรทศัน์มายงัจีเอม็เอม็ วนั ทวีี เทรดดิง ตามเงือนไขทกีําหนดในสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น  

- ผู้ถือหุ้นอนืของซีเนริโอ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 22.50 โดยผู้ถือหุ้น 5 รายรองจากนายถกลเกียรติและจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ได้แก่ นาง

สมศรี พฤทธิพนัธุ์ ถือหุ้นร้อยละ 4.00นางสาวสธุาสินี บุศราพันธ์ ถือหุ้นร้อยละ 4.00 นายนิพนธ์ ผิวเณร ถือหุ้นร้อยละ 3.29 

นายสรุพล พีรพงศ์พิพฒัน์ ถือหุ้นร้อยละ 1.71 นางพิยดา อคัรเศรณี ถือหุ้นร้อยละ 1.59 

                                                             
6  ณ วันที 17 เมษายน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในเอ็กแซ็กท์ ผ่านจีเอ็มเอ็ม มีเดีย โดยจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ถือหุ้นเอ็กแซ็กท์ ร้อยละ 100 ทงันี 

กรรมการของเอ็กแซ็กท์ ประกอบด้วย นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา นายถกลเกียรติ วีรวรรณ น.ส.สวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ และนางสมศรี 
พฤทธิพนัธุ์ 

ก่อนเข้าทํารายการ หลังเข้าทํารายการ 
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ทงันี กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้บริษัทฯ สละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้แก่

กลุม่นายถกลเกียรติ ซงึจะสง่ผลให้กลุม่นายถกลเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํานวน 4,410,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมดของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง (ภายหลงัจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทํา

การเพิมทนุแล้ว) บริษัทฯ เห็นว่าเพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดความคล่องตัวใน

การประกอบธุรกิจ และสนบัสนนุให้การประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติเป็นไปอย่าง

เหมาะสม บริษัทฯ ประสงค์ทีจะปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลและ

ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง อันได้แก่ แอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงให้บริการสถานทีถ่ายทํา

ละคร ภาพยนตร์และงานบันเทิงต่างๆ (ให้เช่าสตูดิโอ) ให้มาอยู่ภายใต้การถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทังหมด โดย

ภายหลงัการเข้าทํารายการเสร็จสนิ แอ็กซ์ สตดิูโอ จะให้บริการให้เช่าสตูดิโอสําหรับผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของกลุ่มจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงเป็นหลกั ดงันนั ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวนัที 24 ธันวาคม 2557 จึงมีมติ

อนมุติัให้บริษัทฯ ขายหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอ ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ทงัทางตรงและทางอ้อมทังหมด7 จํานวน 2,531,249 หุ้น ให้แก่จี

เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่ารายการทังสิน 253,124,900 บาท ขณะทีซีเนริโอ (มีนายถกล

เกียรติเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 52.50) ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อีกฝ่ายหนงึของแอ็กซ์ สตูดิโอจะขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ

ทีตนถือครองอยู่ทงัหมด8 ในราคาหุ้นละ 100 บาท ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเช่นกัน ส่งผลให้ภายหลงัการเข้าทํารายการ

ดงักลา่ว จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงจะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ในแอ็กซ์ สตูดิโอ ทังนี โครงสร้างการถือหุ้นของแอ็กซ์ 

สตดิูโอ ก่อนและภายหลงัการเข้าทํารายการ เป็นดงันี 

 

แผนภาพที 2 โครงสร้างการถือหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ ก่อนและภายหลังการเข้าทํารายการ 

 

 

บมจ.จเีอ็มเอ็ม แกรมมี

บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง

บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี

51%

100%

25%
52.50%

49%

บจก.แอ็กซ์ สตูดิโอ
ให้บริการสถานทีถ่ายละคร ภาพยนตร์

50% 50%

บมจ.จเีอ็มเอ็ม แกรมมี

บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง

บจก.จีเอ็มเอ็ม 

วัน ทีวี

100%

บจก.แอ็กซ์ สตูดิโอ
ให้บริการสถานที

ถ่ายละคร ภาพยนตร์

100%

บจก.ซีเนริโอ

51%

99.92%
25%

52.50%

49%

บจก.ซีเนริโอ
บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

99.92%

บจก.เอ็กแซ็กท์

100%

51%

บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

บจก.เอ็กแซ็กท์

100%

นายถกลเกียรติ
กลุ่ม

นายถกลเกียรติ นายถกลเกียรติ
กลุ่ม

นายถกลเกียรติ

 

                                                             
7 บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ผ่าน ซีเนริโอ โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้อยละ 50 (ข้อมลู ณ วันที 20 

มิถุนายน 2557) ขณะทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในซีเนริโอผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ม 
มีเดีย”) ในสัดส่วนร้อยละ 25 (ข้อมลู ณ วันที 22 เมษายน 2557) และบริษัทฯ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วนร้อยละ 99.92 
(ข้อมลู ณ วนัที 18 เมษายน 2557)  

8  ซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตดูิโอ จํานวน 2,024,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 (ข้อมลู ณ วนัที 20 มถินุายน 2557) 

ก่อนเข้าทํารายการ หลังเข้าทํารายการ 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ และการขายเงิน

ลงทุนทังทางตรงและทางอ้อมในแอ็กซ์ สตูดิโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตาม

ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสงูสดุ เท่ากับร้อยละ 33.99 และร้อยละ 41.99 ตามลําดับ ซึงเป็นขนาด

รายการเมือคํานวณตามเกณฑ์มลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตน (NTA) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสดุ ณ วันที 30 

กนัยายน 2557 เมือรวมขนาดรายการของทงัสองรายการจะเท่ากบัร้อยละ 75.98 ซงึมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 

100.00 เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป 

 

นอกจากนี เนืองจากนายถกลเกียรติเป็นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ9 รวมทังเป็นกรรมการของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี    

เทรดดิงและจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (กลุ่มนายถกลเกียรติจะถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงใน

สดัสว่นร้อยละ 49 ภายหลงัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัการสละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง

ให้แก่กลุม่นายถกลเกียรติ) และปัจจบุนั นายถกลเกียรติเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ10 ดังนัน การเข้าทํารายการ

ทงั 2 รายการดงักลา่วข้างต้น จึงถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 77.04 

และร้อยละ 44.24 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ รวมเป็นขนาด

รายการทังหมดเท่ากับร้อยละ 121.28 ซึงมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิของบริษัทฯ ดังนัน บริษัทฯ มี

หน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการ

จากทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุติัไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยี รวมทงับริษัทฯ ต้องจดัให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้

ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของ

ราคาและเงือนไขของการสละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ และการ

ขายหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมในแอ็กซ์ สตดิูโอ ให้กบัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการ

เข้าทํารายการดงักลา่ว สรุปได้ดงัน ี

การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรต ิ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในดําเนิน

ธุรกิจดิจิทลัทีวีของกลุม่บริษัทฯ เนืองจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานอันเป็นทีรู้จักและได้รับ

การยอมรับของนายถกลเกียรติ ประกอบกบัการโอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ในส่วนธุรกิจผลิตละคร

และรายการโทรทัศน์จากซีเนริโอและเอ็กแซ็กท์มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ส่งผลให้กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี   

เทรดดิง มีความพร้อมและมีศกัยภาพในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ทีมีคณุภาพ  

2. เป็นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรทีมีศักยภาพไว้กับบริษัทฯ ในระยะยาว เพือผลกัดันช่องทีวีดิจิทัล ONE 

ได้รับความนิยมจากผู้ชม (Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณาเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ซึงการ

                                                             
9  ปัจจบุนั นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของบริษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ ที

ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสีรายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ อนัได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่ม 
10  นายถกลเกียรติถือหุ้นทางอ้อมในแอ็กซ์ สตดูิโอผ่านซีเนริโอ โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้อยละ 50 (ข้อมลู ณ วันที 

20 มถินุายน 2557) ขณะทีนายถกลเกียรติถือหุ้นในซีเนริโอในสดัส่วนร้อยละ 52.50 (ข้อมลู ณ วนัที 22 เมษายน 2557) 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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เติบโตของช่องทีวีดิจิทลั ONE ดงักลา่ว จะสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับรู้รายได้จากธุรกิจทีวีดิจิทัลเพิมขึน

ในอนาคต  

3. ช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนเพือรองรับการระดมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต 

โดยจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพิมทนุเพือเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนให้แก่จีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี (ซงึเป็นผู้ ถือใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดบัชาติ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู) นําไปชําระค่าใบอนญุาต และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในการ

ประกอบธุรกิจ และ/หรือการขยายการลงทุนเพือผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพและสอดรับกับ

ความต้องการของกลุม่ผู้ชมเป้าหมาย เพือให้ช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้รับความนิยมจากผู้ชมและสามารถแข่งขัน

กบัคู่แข่งในธุรกิจทีมีจํานวนเพิมมากขนึในปัจจบุนัได้ 

4. ลดความเสียงของบริษัทฯ จากการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลและการลงทุนในช่องทีวีดิจิทัลช่อง ONE  โดยความ

เสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดิจิทัลและทําให้ผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีวางไว้ เช่น  ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจทีรุนแรง  การกระจุกตัวของงบโฆษณาในช่องรายการโทรทัศน์

ฟรีทีวี เป็นต้น 

5. เนืองด้วยปัจจบุนัช่องทีวีดิจิทลั ONE ยงัคงอยู่ในช่วงเริมต้นดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในอนาคตอาจยัง

มีความไม่แน่นอน โดยการขายหุ้นสามญัเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้กบัผู้ลงทุนใหม่ ในราคามูลค่าที

ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติโดยทัวไปสําหรับธุรกิจทีเพิงเริมต้นดําเนินการและยังคงมี

ผลประกอบการขาดทนุ (มลูค่าตามบญัชีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึเป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงใน

สดัส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลแบบวาไรตี เอชดี ณ 30 กันยายน 2557 

เท่ากับ 37.50 บาทต่อหุ้ น) ประกอบกับเมือพิจารณาถึงประโยชน์และการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ 

(Synergy) ทีบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทํารายการทีกลา่วไว้ข้างต้น โดยอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าหุ้นของ

จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด ตามนโยบายและ

แผนการดําเนินงานภายหลงัการเข้าทํารายการเท่ากับ 103.26 – 131.74 บาทต่อหุ้น จากการประสานความร่วมมือ

ทางธุรกิจทจีะช่วยเพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนของบริษัทฯ ในการลงทุนธุรกิจทีวีดิจิทัล ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการสละสทิธิซือหุ้นเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้กับกลุ่มนาย

ถกลเกียรติในราคามูลค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสม (รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงแสดงไว้ในสว่นที 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบัน)ี 

6. ข้อกําหนดและ/หรือเงือนไขเกียวกบัการโอนหุ้นและชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ที

กลุ่มนายถกลเกียรติต้องปฏิบัติตามนัน เป็นเงือนไขโดยทัวไปของการใช้สิทธิซือหุ้ นสามัญเพิมทุนและเป็น

เงือนไขเดียวกันกับทีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม อีกทัง ในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นได้มีการกําหนดเงือนไขหลาย

ประการทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  จากการเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มนายถกลเกียรติใน

ครังน ีโดยเฉพาะข้อกําหนดให้กลุม่นายถกลเกียรติโอนย้ายบคุลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ในส่วนงานผลิตละคร

และรายการโทรทัศน์ ของซีเนริโอมาอยู่ภายใต้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงทังหมด เพือให้ธุรกิจผลิตละครและ

รายการโทรทศัน์ทีจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่ภายใต้การบริหารงานของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เพียงแห่งเดียว ซงึจะช่วยลดความเสยีงในการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการ

ประกอบธุรกิจทีอาจเป็นการแข่งขนักนัในอนาคต 
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ดังนัน ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการครังนี อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความ

เสียง ทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนมุติัการเข้าทํารายการ ได้แก่ การลดสดัส่วนการถือหุ้น

ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จะทําให้ส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทัลของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

ในสว่นทีเป็นของบริษัทฯ ลดลง (กรณีทจีีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงผลการดําเนินงานเติบโตเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้

และมีผลกําไรจากการดําเนินงาน) ทงันี รายละเอียดข้อด้อยและความเสียงในการเข้าทํารายการแสดงไว้ในส่วนที 1 

ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบัน ี

 

การขายเงนิลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้อมให้กับจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการ

เข้าทํารายการครังน ีเนืองจาก 

1. การทีแอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง มีสถานะเป็น

บริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จะสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลและการผลิตละครและ

รายการโทรทศัน์ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทีได้รับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ในส่วนธุรกิจผลิตละคร

และรายการโทรทศัน์ของซีเนริโอมาดําเนินการนนั มีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการมากขนึ 

2. ช่วยให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ได้มาซงึสนิทรัพย์หรือธุรกิจทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ

ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของช่องทีวีดิจิทัล ONE ให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ เพือเพิมความนิยม 

(Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณา โดยกรณีผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE เติบโตเป็นไป

ตามเป้าหมายทีคาดหวังไว้ บริษัทฯ ย่อมได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง แม้

ภายหลงัการเข้าทํารายการบริษัทฯ จะมีสดัสว่นการถือหุ้นในแอ็กซ์ สตดิูโอ เฉพาะผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี เทรดดิงในสดัสว่นร้อยละ 51  

3. บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอทีบริษัทฯ ถือทางตรงในสดัส่วนร้อยละ 50 จากจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี เทรดดิง ประมาณ 202.50 ล้านบาท เพือใช้เป็นแหลง่เงินทนุหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจหรือเพิมศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจด้านอืนของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนั  

4. ราคาในเข้าทํารายการครังนีที 100 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอซึง

ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดที 94.67 – 105.62 บาทต่อหุ้น 

อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้าทํารายการครังนี เปรียบเสมือนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบ

ธุรกิจอนัเกียวเนืองกบัธุรกิจทีวีดิจิทลัของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ภายหลงัการทํารายการที 1 เสร็จสิน เพือ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และให้เกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ

ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติเป็นไปอย่างเหมาะสมในอนาคต โดยราคาทีบริษัทฯ จะจําหน่ายหุ้น

แอ็กซ์ สตดิูโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ที 100 บาทต่อหุ้น นนั เป็นราคาเดียวกนักบัราคาที ซีเนรีโอ ซงึเป็นผู้

ถือหุ้นอีกฝ่ายจะดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เช่นกนั ดังนัน ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจงึเห็นว่าราคาในการเข้าทํารายการทีมลูค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม 

ทงันี บริษัทฯ จะเข้าทํารายการขายเงินลงทนุในแอ็กซ์ สตดิูโอทงัทางตรงและทางอ้อมให้กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

ต่อเมือทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการสละสทิธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนาย

ถกลเกียรติ  



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 12 

                                                  

 ส่วนที 1  การขออนุมัตกิารสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในบริษัท จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี จาํกัด 

 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

ตามทจีีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงจะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียน อีกจํานวน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 

5,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้ 100 บาท ซงึเมือรวมกบัทนุจดทะเบียนเดิม จํานวน 400 ล้านบาท จะทําให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิง มีทนุจดทะเบียนเพิมขนึเป็นจํานวน 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท โดยจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงจะนําเงินทีได้รับจากการเพิมทนุดงักลา่วเป็นแหลง่เงินทุนสําหรับชําระค่าหุ้นสามัญเพิม

ทนุของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี11  (เป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู อายุ 15 ปี (เริมตังแต่วันที 25 

เมษายน 2557 ถงึวนัที 24 เมษายน 2572) โดยปัจจบุนั จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิทัล ประเภทรายการทัวไป

ความคมชดัสงู ภายใต้ชือช่อง “ONE”) ซงึจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีแผนทีจะเพิมทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัเพิมทนุจํานวน 5,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในปี 2558 เพือระดมทุนสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการปร ะกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลและเป็นเงินทุนบางส่วนสําหรับชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในอนาคต  

 

ทังนี เนืองจากบริษัทฯ มีนโยบายทีจะสร้างเสริมความแข็งแกร่งในด้านความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทีมีศักยภาพและ

ความชํานาญเฉพาะทาง เพือสนับสนุนการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึงเป็นหนึงในธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันและ

เป็นธุรกิจทีมีแนวโน้มการเติบโตทีดีภายหลงัจากทีประเทศไทยได้เริมการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเข้าสู่

ระบบดิจิทลัเมือปลายปี 2556 ทีผ่านมา โดยบริษัทฯ เห็นว่าการมีพนัธมิตรทีมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจสือโทรทัศน์และ

มีผลงานการผลติรายการโทรทศัน์ทีได้รับความนิยมจากผู้ชมเป้าหมาย นบัเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมขีดความสามารถการ

แข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตและสร้างความเชือมันจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนัน ทีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวนัที 24 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สละสิทธิจองซือหุ้นเพิมทุนของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง โดยมีขนัตอนในการดําเนินการดงัน ี

1. บริษัทฯ จะดําเนินการขายหุ้นสามญัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่บางส่วนให้กับนายถกลเกียรติ และ/

หรือกลุม่นายถกลเกียรติ จํานวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 

200,000 บาท (โดยนายถกลเกียรติจะขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง คืนแก่บริษัทฯ จํานวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้น

ละ 100 บาท ซงึเป็นหุ้นทีนายถกลเกียรติถืออยู่เดิมในฐานะผู้ เริมก่อการ)  

2. บริษัทฯ จะดําเนินการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ 

จํานวน 4,408,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 440,800,000 บาท เพือให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าร่วม

เป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ซงึเป็นกิจการทถืีอหุ้นในบริษัทผู้ให้บริการผลติรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบ

ความคมชัดสงู (High Definition : HD) (จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ดําเนินธุรกิจดังกล่าวผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี) นอกเหนือจากทีนายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของ

บริษัทฯ  และทําหน้าทีเป็นผู้ บริหารช่องทีวีดิจิทัล “ONE” ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้วในปัจจุบัน ซึงภายหลังการเข้าทํา

                                                             
11 เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทลั ทีวี จํากัด และได้เปลียนชือบริษัทเป็นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากัด เมอืวนัที 12 มถินุายน 2557 

ทงันี ณ วนัที 13 มถินุายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 3,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
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รายการ บริษัทฯ จะถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํานวน  4,589,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่าย

แล้วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และกลุ่มนายถกลเกียรติจะถือหุ้ นจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํานวน  

4,410,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลงัจากจีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทนุแล้ว)   

 

นอกจากนี ภายหลงัการเข้าทํารายการดังกล่าว เงือนไขของสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ  

ซงึได้ลงนามเมือวนัที 23 ธันวาคม 2557 ได้ระบวุ่ากลุม่นายถกลเกียรติจะโอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์

เฉพาะในสว่นงานผลติละครและรายการโทรทัศน์ของซีเนริโอ ซึงเป็นกิจการทีประกอบธุรกิจผลิตละคร รายการโทรทัศน์ และ

ละครเวที ทีมีกลุม่นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคมุ (นายถกลเกียรติถือหุ้นซีเนริโอร้อยละ 52.50) มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด

ดิง โดยจะจําหน่ายสนิทรัพย์และอปุกรณ์ในราคาเท่ากบัมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันทีทํารายการ ทังนี สาระสําคัญจะ

เป็นการรับโอนบคุลากรเป็นหลกั (จากนนัซีเนริโอจะไม่ประกอบธุรกิจผลติละครและรายการโทรทัศน์ซึงเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ

ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงในอนาคต แต่จะยงัคงสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็นการแข่งขนักบักลุม่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด

ดิง ต่อไปได้ เช่น ธุรกิจละครเวที ธุรกิจจดัการแสดงคอนเสร์ิต) อีกทงั ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ ระบุว่า บริษัทฯ 

จะโอนย้ายบคุลากรและสนิทรัพย์และอปุกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของเอ็กแซ็กท์12 ซึงเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ ทีประกอบธุรกิจผลติละครและรายการโทรทศัน์ มายงัจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยจะจําหน่ายสินทรัพย์และ

อปุกรณ์ในราคาเท่ากบัมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ ณ วันทีวันทีทํารายการ เพือให้ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ทีจะ

แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

เพียงแห่งเดียวเท่านนั   

 

ทงันโีครงสร้างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ก่อนและภายหลงัการเข้าทํารายการ ปรากฏในแผนภาพที 1 ในบทสรุป

สาํหรับผู้บริหาร 
 

1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

การสละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงบางส่วนให้กับกลุ่มนายถกลเกียรติ ในจํานวน 4,408,000 หุ้น 

ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 440,800,000 บาท นนั ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยง

กนั โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ดงัน ี

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์  

1. เกณฑ์มลูค่าของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีทํารายการ  / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

ขนาดรายการ = 49% * 396.95 ล้านบาท / 572.15 ล้านบาท 

 = 33.99% 

NTA ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 

เทรดดิง (ล้านบาท) 

= สนิทรัพย์รวม – สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน – สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี – หนีสนิรวม – 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

= 436.44 –  0.00 – 0.00 – 39.50 – 0.00 

= 396.95 

                                                             
12

 ณ วนัที 17 เมษายน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้นในเอ็กแซ็กท์ ร้อยละ 100 ทงันี กรรมการของเอ็กแซ็กท์ ประกอบด้วย นางสายทิพย์ มนตรีกุล 
ณ อยธุยา นายถกลเกียรติ วีรวรรณ น.ส.สวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ และนางสมศรี พฤทธิพนัธุ์ 
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NTA ของ GRAMMY 

 (ล้านบาท) 

= สนิทรัพย์รวม – ค่าความนิยม – สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน

อืน* – หนีสนิรวม – สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

= 15,950.24 – 74.82 – 342.11 – 148.08* – 13,918.17 – 894.91  

=  572.15 

หมายเหต ุ * การคํานวณ NTA ของบริษัทฯ ไม่ได้หักรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีเป็นค่าลิขสิทธิ ต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ เนือร้องและ
ทํานองเพลง ค่าสิทธิรายการ ค่าลิขสิทธิ ภาพยนตร์และการ์ตนู เกมคอมพิวเตอร์ และสิทธิอืน  ๆเนืองจากเป็นสินทรัพย์
ไมม่ตีวัตนทีก่อให้เกิดรายได้หลกัของบริษัทฯ 

 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสทุธิของกิจการทีทํารายการ / กําไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

       -ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก GRAMMY มีผลประกอบการขาดทนุ- 

 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสงิตอบแทน = จํานวนเงินทีได้รับ / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก GRAMMY ไม่ได้รับเงินจากการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิง- 

 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้ นทุนทีบริษัทจดทะเบียนออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ = จํานวนหุ้ นทีบริษัทจดทะเบียนออกเพือชําระค่า

สนิทรัพย์  / จํานวนหุ้นชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  

-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย์- 

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกียวโยง 

ขนาดรายการเกียวโยง = มลูค่าสงิตอบแทน / NTA ของ GRAMMY 

 = 440.80 ล้านบาท / 572.15 ล้านบาท 

 = 77.04% 

 

การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงบางส่วนให้กับกลุ่มนายถกลเกียรติดังกล่าว เป็นรายการ

จําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ทีมีขนาดรายการสงูสดุ เท่ากับร้อยละ 33.99 คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน (NTA) และ

เมือรวมกบัขนาดรายการขายหุ้นทังทางตรงและทางอ้อมในแอ็กซ์ สตูดิโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงมีขนาดรายการ

เท่ากับร้อยละ 41.99 คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน (NTA) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 75.98 ซึง

มากกว่าร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศ

ได้มาและจําหน่ายไป นอกจากนี รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกนั เนืองจากนายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็น

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของบริษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรก

ต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการทีเกียวโยงกันเท่ากับร้อยละ 77.04 ซึงมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  ดังนัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขออนมุติัการเข้าทํารายการจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 

4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย โดย

รายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยีและไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงัน ี
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ตารางที 1 รายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ  

รายชือ 
จาํนวนหุ้นทีถอืใน GRAMMY  

ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในการทํารายการ 
จาํนวนหุ้น % 

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,840 0.87 คู่สญัญาในการเข้าทํารายการ 

2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ  51,920  0.01 พีสาวของนายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

หมายเหต ุ ข้อมลูการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วนัที 8 มกราคม 2558  
 

1.1.2 คู่สัญญาและเงอืนไขสําคัญของสัญญา  
 

 คู่สัญญา 

คู่สญัญา :  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้สละสิทธิการซือหุ้นเพิมทุน

บางสว่นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั 

 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรือนิติบุคคลทีนายถกลเกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด และ/หรือกลุ่มบุคคลอืน ในฐานะผู้ รับ

สทิธิการซือหุ้นเพิมทนุบางสว่นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ระหว่างกนั         

:  นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจี

เอ็มเอ็ม วนั ดิจิทัล ทีวีของบริษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี

รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ (ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม่) 

 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้ นในบริษัทฯ จํานวน 6,930,840 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.87 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมดของบริษัทฯ (ข้อมลูการถือหุ้น ณ วันที 

8 มกราคม 2558) 
 

 สรุปเงือนไขสําคัญของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา และ/หรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) 

คู่สญัญา :  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน)  

 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรือนิติบุคคลทีนายถกลเกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมด และ/หรือกลุม่บคุคลอืน 

วนัลงนามในสญัญา : วนัที 23 ธันวาคม 2557 

ทรัพย์สนิในการเข้า

ทํารายการ  

: หุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั จํานวน 4,408,000 หุ้น  

มลูค่าทีซือขาย : 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมลูค่าการทํารายการทงัสนิ 440,800,000 บาท 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ 

เงือนไขบงัคบัก่อน :  ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํา

กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยี 

เงือนไขเกียวกบั

ระยะเวลาและ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง  

:  บริษัทฯ คาดว่าจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะดําเนินการเพิมทุนประมาณเดือน

มีนาคม 2558 

 จีเอ็มเอ็ม วัน ที วี เทรดดิง จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ กียวข้องกับการ

ดําเนินการเรียกชําระเงินเพิมทนุ 
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เงือนไขเกียวกบัการ

ขจดัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์/ การไม่

แข่งขนัทางการค้า 

 

:  คู่สัญญาตกลงยุติการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ในเอ็กแซ็กท์ และซีเนริโอ รวมทัง

บริษัทในเครือของซีเนริโอ โดยบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะทําธุรกิจทีเกียวกับธุรกิจ

โทรทศัน์เพียงเฉพาะการเป็นผู้รวบรวมและจดัหางานอนัมีลิขสิทธิ (Library) เท่านัน 

ทงันี กลุม่นายถกลเกียรติ ผู้ ถือหุ้นอืนของซีเนริโอ รวมทังบริษัทในเครือของซีเนริโอ

จะต้องไม่ประกอบธุรกิจเกียวข้องกบัธุรกิจโทรทศัน์อนัเป็นการค้าแข่งกับธุรกิจของจี

เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และ/หรือช่องทีวีดิจิทัล ONE ทีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน

และอนาคต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก GRAMMY ในทาง

กลบักนั GRAMMY และบริษัทในเครือจะไม่ประกอบธุรกิจทีเกียวกับโรงละครและ

ธุรกิจละครเวที อันเป็นการแข่งขันกับกลุ่มนายถกลเกียรติ เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาทีเกียวข้อง 

 คู่สัญญาจะดําเนินการเจรจาให้พนักงานของเอ็กแซ็กท์ทังหมด และซีเนริโอ

บางส่วน ( เฉพาะบุคลากรสําคัญ บุคลากรที มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์เกียวการประกอบกิจการโทรทศัน์) โอนมาเป็นพนักงานของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิง โดยบคุคลดงักลา่วข้างต้นนนั ต้องปฎิบติัตามระเบียบข้อบังคับและ

นโยบายในการปฎิบติังานของกลุม่บริษัทฯ ทกุประการ 

คํารับรองหรือหน้าที

ของคู่สญัญาทังสอง

ฝ่ายทีมีผลผูกพนัต่อ

กนัทีสาํคญั  

: คู่สญัญาตกลงว่า การให้อนญุาตงานอนัมีลขิสทิธิ  (Library) ของเอ็กแซ็กท์ และซีเนริโอ 

ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และ/หรือช่องทีวีดิจิทัล ONE นัน คู่สญัญาจะกําหนด

ราคาค่าตอบแทนการให้อนญุาตงานอนัมีลขิสทิธิ ระหว่างกนัตามราคาตลาด  

การแต่งตงัคณะ 

กรรมการหลงัการเข้า

ทํารายการ 

: ภายหลงัการเข้าทํารายการ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะเพิมกรรมการอีก 3 ตําแหน่ง 

รวมเป็น 7 ตําแหน่ง ประกอบด้วย กรรมการซึงเป็นผู้แทนของบริษัทฯ 4 ตําแหน่ง และ

กรรมการซึงเป็นผู้แทนของกลุ่มนายถกลเกียรติ 3 ตําแหน่ง โดยประธานกรรมการจะ

เป็นผู้ แทนจากฝ่ายบริษัทฯ นอกจากนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะเปลียนแปลง

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท เป็น กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามฝ่ายละ 1 

ท่าน ลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  
 ทีมา: บริษัทฯ  

 

 มูลค่าสิงตอบแทน เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน  

การเข้าทํารายการในครังนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะได้รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 4,408,000 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 440,800,000  บาท จากกลุ่มนายถกลเกียรติเป็นเงินสดทังจํานวนในวันทีจี

เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เรียกชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนและโอนหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ โดย

กรณีทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2558 อนมุติัการเข้าทํารายการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่า จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด

ดิงจะทําการเพิมทุนประมาณเดือนมีนาคม 2558 เพือนําเงินทีได้รับจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่

บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติรวมจํานวน 500 ล้านบาท เป็นแหลง่เงินทนุสาํหรับการเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ที

คาดว่าจะดําเนินการเพิมทนุในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ซึงกรณีทีไม่มีการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ จ่ายค่า
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หุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 440,800,000 บาท ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยสรุปประมาณการกระแสเงินสดจาก

การเข้าทํารายการที 1 ได้ดงัน ี

หน่วย : บาท บริษัทฯ 

นายถกลเกียรติ 

และ/หรือ กลุ่ม

นายถกลเกียรติ 

จเีอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี เทรดดิง 

1. บริษัทฯ ขายหุ้นสามญัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงจํานวน 

2,000 หุ้น ให้กบันายถกลเกียรติ และ/หรือกลุม่นายถกล

เกียรติ ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

+200,000 -200,000   

2. นายถกลเกียรติขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง คืนแก่

บริษัทฯ จํานวน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท  

-100 +100   

3. การเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํานวน 

5,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กบัผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยบริษัทฯ สละสทิธิซือหุ้น

สามัญเพิมทนุบางสว่น จํานวน 4,408,000 หุ้น ในราคา

หุ้นละ 100 บาท ให้กบันายถกลเกียรติ และ/หรือกลุ่มนาย

ถกลเกียรติ 

-59,200,000* 

 

-440,800,000 +500,000,000 

 กระแสเงนิสดสุทธิจากการเข้าทํารายการที 1 -59,000,100 -440,999,900 +500,000,000** 

หมายเหต ุ  - ประมาณการกระแสเงินสดจากการเข้าทํารายการก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการ
เพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เป็นต้น 

* เงินเพิมทนุในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ส่วนทีบริษัทฯ ไมไ่ด้สละสิทธิ จํานวน 592,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 
                        ** จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงจะนําเงินเพิมทนุทีได้รับไปใช้เพิมทนุในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี สําหรับใช้ในประกอบธรุกิจทีวีดิจิทลั 

 

1.1.3 ข้อมูลสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 
 

(1) ประวัติและความเป็นมาของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

บริษัทฯ ได้จดัตงับริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด ขึน (ต่อมาได้เปลียนชือเป็น 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จํากัด) เมือวันที 6 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้บริการด้านการผลิตเกียวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสงู (High Definition : 

HD) ทกุประเภท ในช่วงทีผ่านมา จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง มีการเปลียนแปลงและพัฒนาทีสําคัญด้าน

เงินทนุ และการประกอบธุรกิจ ดงัน ี 

2556  เดือนกนัยายน 2556 บริษัทฯ จดัตงับริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทัล ทีวี เทรด

ดิง จํากดั ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

 เดือนกนัยายน 2556 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทลั ทีวี เทรดดิง จํากัด จัดตังบริษัทย่อย ได้แก่ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัลทีวี จํากัด) ทุนจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

 เดือนตุลาคม 2556 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 200.00 ล้านบาท 

 เดือนธันวาคม 2556  จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้
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บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความ

คมชดัสงู โดยจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เสนอราคาใบอนญุาตทีวีดิจิทลั หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัด

สงู จํานวน 3,320.00 ล้านบาท 

2557  จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิทลั งวดที 1 จํานวน 936 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมือวนัที 7 กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับใบอนญุาตดงักล่าวเมือ

วนัที 25 เมษายน 2557 โดยมีอาย ุ15 ปี เริมตงัแต่วนัที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน 

2572  

 เดือนเมษายน 2557 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้านบาท 

 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทดลองออกอากาศช่อง ONE ระหว่างวันที 1 – 24 เมษายน 2557 และแจ้ง

เปิดการออกอากาศช่อง ONE อย่างเป็นทางการในวนัที 1 พฤษภาคม 2557 

 เดือนมิถุนายน 2557 เปลียนชือบริษัทจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จํากัด 

เป็นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว จํานวน 400 ล้านบาท 

แบ่งออก เป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนมีนาคม 

ปี 2558 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง มีแผนทีจะเพิมทนุจดทะเบียน อีกจํานวน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิม

ทนุจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ 100 บาท ซึงเมือรวมกับทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 400 ล้านบาท 

จะทําให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง มีทนุจดทะเบียนเพิมขนึเป็น จํานวน 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

9,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในปัจจุบัน จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีบริษัทย่อย 1 บริษัทฯ 

ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีทนุจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว จํานวน 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

4,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท  
 

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ถือหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด13 ซึงเป็นบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล 

และเป็นผู้ ถือใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู ซงึมีอาย ุ15 ปี (เริมตงัแต่วนัที 25 เมษายน 2557 ถึงวันที 24 เมษายน 2572) 

และเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิทัล ประเภทรายการทัวไปความคมชัดสงู (วาไรตี เอชดี) ภายใต้ชือช่อง “ONE” 

ออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 31 สาํหรับการรับชมผ่านเสาอากาศดิจิทัลทีวี กล่องดิจิทัลทีวี หรือโทรทัศน์ทีรับ

สญัญาณดิจิทลัได้ และภายใต้ช่องหมายเลข 41 สาํหรับการรับชมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียม โดยช่อง ONE 

มีนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารช่อง 

 

                                                             
13 เดิมชือบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี  ดิจิทลั ทีวี จํากัด และได้เปลียนชือบริษัทเป็นบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากัด เมอืวนัที 12 มถินุายน 2557 

ทงันี ณ วนัที 13 มถินุายน 2557 เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 3,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 100  
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 รายการโทรทศัน์ในช่อง ONE มุ่งนําเสนอรายการสาระบันเทิงอย่างครบวงจร เช่น ละคร รายการวาไรตี รายการ

ข่าว รายการพดูคยุสนทนา (Talk Show) รายการเพลงและคอนเสิร์ต และรายการถ่ายทอดสดกีฬา เป็นต้น โดย

รูปแบบการผลิตและจัดหารายการมีหลายรูปแบบ เช่น รายการทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีเป็นผู้ผลิตเอง การซือเนือหา 

(Content) ทีผลิตโดยกลุ่มบริษัทฯ  การซือลิขสิทธิ รายการจากต่างประเทศ การร่วมผลิตหรือการให้เช่าเวลาแก่

ผู้ผลติรายการภายนอก เป็นต้น ทังนี ในปัจจุบัน ช่อง ONE มีการออกอากาศรายการตลอด 24 ชัวโมง โดยจะมี

การนํารายการมาออกอากาศซํา (Rerun) ประมาณ 4 ชวัโมงต่อวนั ในช่วงเวลาประมาณ 01.00 – 05.00 น. ของ

วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ ซงึระหว่างวนัที 3 – 16 มกราคม 2558 ผงัรายการโทรทศัน์ของช่อง ONE มีรายละเอียดดงัน ี
 

ผังรายการโทรทัศน์ของช่อง ONE ระหว่างวันที  3 – 16 มกราคม 2558 
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(3) รายชือผู้ถอืหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ณ วนัที 13 มิถนุายน 2557 (ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 400 ล้านบาท) และ

ภายหลงัการเพิมทนุเป็น 900 ล้านบาท (กรณีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุติัให้บริษัทฯ สละสิทธิการซือหุ้นสามัญเพิม

ทนุบางสว่นให้แก่กลุม่นายถกลเกียรติ) มีรายละเอียดดงัน ี 

 

ตารางท ี2 ผู้ถอืหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ก่อนและหลังการเข้าทํารายการ 

 รายชือ 

ก่อนการเข้าทํารายการ 
ณ วันที 13 มิถุนายน 2557 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

400 ล้านบาท 

หลังการเข้าทํารายการ 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  

900 ล้านบาท 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) 3,999,998 100.00 4,589,999 51.00 

2 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ/ 

กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

1 0.00 4,410,000* 49.00 

3 นางสาวบษุบา ดาวเรือง 1 0.00 1 0.00 

 รวม 4,000,000 100.00 9,000,000 100.00 

หมายเหต ุ* จํานวนหุ้นของกลุ่มนายถกลเกียรติในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ภายหลงับริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้นเพิมทุน โดยการดําเนินการ 
2 ขนัตอน ดงันี 1) บริษัทฯ ขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ให้กับนายถกลเกียรติ และ/หรือกลุ่มนาย
ถกลเกียรติ จํานวน 2,000 หุ้น และนายถกลเกียรติขายหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ซึงเป็นหุ้นทีนายถกลเกียรติถืออยู่เดิมใน
ฐานะผู้ เริมก่อการคืนแก่บริษัทฯ จํานวน 1 หุ้น 2) บริษัทฯ สละสิทธิซือหุ้นเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง และกลุ่มนาย
ถกลเกียรติใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าวจํานวน 4,408,000 หุ้น  

 

 (4)   คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที 20 มิถนุายน 2557 คณะกรรมการบริษัทของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง มีรายชือดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 3 คณะกรรมการบริษัทของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ณ วันที 20 มิถนุายน 2557 
 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายกริช ทอมมัส กรรมการ  

2 นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ กรรมการ 

3 นายปรีย์มน ปินสกุล กรรมการ 

4 นายสรุพล พีรพงศ์พิพฒัน์ กรรมการ  

ทีมา : บริษัทฯ  
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญ

ของบริษัท  ทงันี ภายหลงัการเข้าทํารายการ จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงจะเพิมกรรมการอีก 3 ตําแหน่ง รวมเป็น 7 

ตําแหน่ง ประกอบด้วย กรรมการซึงเป็นผู้แทนของบริษัทฯ 4 ตําแหน่ง และกรรมการซึงเป็นผู้แทนของกลุ่มนาย

ถกลเกียรติ 3 ตําแหน่ง  โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แทนจากบริษัทฯ นอกจากนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะ

เปลียนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท เป็น “กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามฝ่ายละ 1 ท่าน ลง

ลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท”  
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 (5) สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง และจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี สําหรับปีสินสดุ ณ วันที 31 

ธันวาคม 2556 (รอบระยะเวลาตังแต่วันที 6 กันยายน 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556) และงบการเงินสําหรับ

งวด 9 เดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2557 ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

 

ตารางที 4 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

สําหรับปีบัญชี 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดงิ จาํกัด  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2556 30 ก.ย. 57 

สินทรัพย์   

ลกูหนีการค้า                 -               25.75  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 0.74               10.06  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         0.74           35.81  

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์                  -                 0.63  

เงินลงทนุในบริษัทย่อย          50.75            400.00  

รวมสินทรัพย์       51.49         436.44  
หนีสิน   

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน            1.03              30.58  

หนีสนิหมนุเวียนอืน                 -                8.91  

รวมหนีสินหมุนเวียน         1.03           39.50  
รวมหนีสิน         1.03           39.50  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   

ทนุทีออกและชําระแล้ว          50.75            400.00  

ขาดทนุสะสม           (0.29)            (3.05) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น        50.46         396.95  
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       51.49         436.44  

 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จาํกัด  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) ก.ย.–ธ.ค. 56 ม.ค.–ก.ย. 57 

รายได้จากบริการ                -              23.08  

รายได้อืน                -   4.62  

รวมรายได้                 -          27.71  

ต้นทนุผลติและขาย                -              23.13  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร               0.29   7.11  

รวมค่าใช้จ่าย        0.29         30.24  
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ       (0.29)         (2.54) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                -                0.23  

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด       (0.29)         (2.76) 
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จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จัดตังขึนเมือวันที 6 กันยายน 2556 จึงยังไม่ได้เริมดําเนินกิจการในรอบปีบัญชี 2556 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เพิมทนุชําระแล้วเป็น 400 ล้านบาท เพือใช้เป็นเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย  (จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี) ทีถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึงถือใบอนุญาตดิจิตอลทีวีช่อง ONE ซึงเป็นสินทรัพย์

หลกัของกิจการ 

 

ตารางที 5 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี  

สําหรับปีบัญชี 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด  งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2556 30 ก.ย. 57 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            47.21            185.27  

ลกูหนีการค้า                 -         62.46  

สนิค้าคงเหลอื                 -            15.16  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 0.59              88.41  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 47.80         351.30  

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์                  -               48.13  

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 151.00          3,230.33  

สนิทรัพย์อืน 1.00                4.52  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       152.00       3,282.97  
รวมสินทรัพย์ 199.80       3,634.27  
หนีสิน   

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 151.00            706.94  

หนีสนิหมนุเวียนอืน 0.03               32.95  

รวมหนีสินหมุนเวียน        151.03         739.89  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร                 -             995.36  

หนีสนิไม่หมุนเวียนอืน                 -          1,750.81  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน            -        2,746.18  
รวมหนีสิน 151.03       3,486.06  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   

ทนุทีออกและชําระแล้ว          50.75            400.00  

ขาดทนุสะสม           (1.98)        (251.79) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  48.77         148.21  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 199.80       3,634.27  

 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด  งบการเงนิรวม 

งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2556 ม.ค.–ก.ย. 57 

รายได้จากบริการ                -            49.98  

รายได้จากค่าลขิสทิธิ                -              5.46  

รายได้อืน 0.05 1.04  

รวมรายได้        0.05     56.47  
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บริษัท จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด  งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2556 ม.ค.–ก.ย. 57 

ต้นทนุผลติและขาย                -           192.36  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           0.35  75.36  

รวมค่าใช้จ่าย        0.35      267.72  

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ       (0.30)     (211.25) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1.68)             38.56  

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด       (1.98)     (249.81) 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของ จเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี  

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

ปี 2556 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ เนืองจากเพิงจัดตังขึนเมือวันที 6 กันยายน 2556 สําหรับงวด 9 

เดือนแรกของปี 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีรายได้รวมจํานวน 56.47 ล้านบาท เป็นรายได้จากการบริการจํานวน 49.98 ล้านบาท 

ประกอบด้วยรายได้จากการขายเวลาโฆษณาในช่องทีวีดิจิทัล ONE และรายได้จากการให้เช่าเวลาแก่ผู้ผลิตรายการภายนอก โดย

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงทีดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั ONE  

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ปี 2556 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 0.35 ล้านบาท เนืองจากยังไม่ได้เริมดําเนินธุรกิจ สําหรับ

งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีต้นทนุผลติและขายจํานวน 192.36 ล้านบาท เนืองจากมีการตัดจ่ายต้นทุนค่า

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ต้นทุนค่าส่งสญัญาณ (MUX) และต้นทุนการผลิตรายการ 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจํานวน 75.36 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2556 เนืองจากได้เริมดําเนินธุรกิจและ

ออกอากาศช่องทีวีดิจิทลั ONE ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2557 

 

กําไรสุทธิ 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ประสบผลขาดทุนสทุธิจํานวน 249.81 ล้านบาท  เนืองจากอยู่ในช่วงเริมต้น

ของการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทัล และเป็นระยะแรกของการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ทําให้

มูลค่างบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิทัลยังอยู่ในระดับตํา ประกอบกับอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2557 โดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัว 

จากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง  

 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 199.80 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินประกันการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืน

ความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัทีวีจํานวน 151.00 ล้านบาท สาํหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

มีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,634.27 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 3,230.33 ล้านบาท ซึงเป็นต้นทุน

ใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีสาํหรับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึงได้รับจากกสทช. ในวันที 25 เมษายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 

88.89 ของสนิทรัพย์รวม  
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หนีสินรวม 

ณ วันที 30 กันยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีหนีสินรวมจํานวน 3,486.06 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืน

ความถีสําหรับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลทียังไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 2,384.00 ล้านบาท (บันทึกเป็นหนีสินหมุนเวียน

รายการเจ้าหนีการค้ากสทช.จํานวน 634.00 ล้านบาท และหนีสินไม่หมุนเวียนอืนจํานวน 1,750.00 ล้านบาท) นอกจากนี จี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีเงินกู้สาํหรับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลัจํานวน 995.36 ล้านบาท  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 และวนัที 30 กนัยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 48.77 ล้านบาท และ 

148.21 ล้านบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 400 ล้านบาท  

 

(6) สภาวะอุตสาหกรรม 

       ข้อมูลมูลค่าตลาดโฆษณาและธุรกิจที วีดิจิทัลซึงเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม วัน ที วี  มี

รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6 ของรายงานฉบบันี  

 

1.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

1.2.1  วัตถปุระสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การสละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ เพือให้กลุ่มนายถกลเกียรติ

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงร่วมกบับริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม 

วัน ทีวี  เทรดดิง (ภายหลงัจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทุนแล้ว) นัน เป็นแนวทางหนึงในการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งด้านความร่วมมือทางธุรกิจกับนายถกลเกียรติ ซึงเป็นพันธมิตรทีร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ มายาวนานกว่า 24 ปี 

รวมทงั มีประสบการณ์ความชํานาญในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทละคร และละครซิทคอม (Situation Comedy) โดย

ผลงานในช่วงทีผ่านมาได้สร้างชือเสยีงและได้รับความนิยมจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี ซึงการมีพันธมิตรทีมีศักยภาพ

ในการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลันี จะช่วยเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจและสร้างความเชือมันต่อกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

ทงัลกูค้าผู้ชมและลกูค้าโฆษณาได้ 

 

นอกจากนี การทีกลุม่นายถกลเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง นอกเหนือจากทีปัจจุบัน นายถกลเกียรติ

ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี และเป็นผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่แล้วนัน 

อาจเป็นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรทีมีศักยภาพไว้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ประกอบกับประโยชน์ทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี    

เทรดดิงจะได้รับจากการเข้าทํารายการดงักลา่ว ซงึกลุม่นายถกลเกียรติและบริษัทฯ จะโอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์

และอปุกรณ์เฉพาะในส่วนธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และละครของ ซีเนริโอและเอ็กแซ็กท์14 มายังจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

ตามเงือนไขทีได้ตกลงไว้ร่วมกนัในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น สง่ผลให้กลุม่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีศักยภาพในการสร้างสรรค์

รายการโทรทศัน์ทีมีคณุภาพ และช่วยสนบัสนนุให้ช่องทีวีดิจิทลั ONE ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ประสบความสําเร็จทังในด้านความ

นิยมจากผู้ชม (Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณาเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ทังนี กรณีผลการดําเนินงานจาก

                                                             
14   ปัจจบุนั ธรุกิจหลกัของซีเนริโอ ได้แก่ การผลิตละคร ละครซิทคอม รายการโทรทศัน์ ละครเวที และจดัการแสดงคอนเสิร์ต สําหรับเอ็ก

แซ็กท์ ประกอบธรุกิจผลิตละครและรายการโทรทศัน์ 
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ธุรกิจทีวีดิจิทลัของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงเติบโตเพิมขนึ บริษัทฯ ย่อมมีโอกาสรับรู้รายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์ ซึงเป็นสือ

โฆษณาทีมีมลูค่าสงูสดุเป็นอนัดบัแรกของมลูค่าตลาดโฆษณาโดยรวมเพิมขนึ   

 

1.2.2  เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 

 

ข้อดีของการทํารายการ  

1) เสริมสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรทีมีศกัยภาพและความชํานาญเพือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี 

การเข้าทํารายการดังกล่าว เป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในดําเนินธุรกิจ

ดิจิทัลทีวีของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานอันเป็นทีรู้จักและได้รับการ

ยอมรับของนายถกลเกียรติ ซึงจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางตรงในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

ทางอ้อมในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ทีประกอบธุรกิจช่องทีวีดิจิทัล ONE ในสดัส่วนร้อยละ 49 ภายหลงัการเข้าทํารายการ

ดังกล่าว ประกอบกับเงือนไขในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นทีกําหนดให้ภายหลงัการเข้าทํารายการ กลุ่มนายถกลเกียรติ

และ GRAMMY จะโอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์เฉพาะในส่วนธุรกิจผลิตละครและรายการ

โทรทศัน์จากซีเนริโอและเอ็กแซ็กท์มายงัจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเพือผลิตละครและรายการโทรทัศน์ภายใต้จีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิงเพียงแห่งเดียวเท่านนั (จากเดิมทีการผลติรายการโทรทศัน์ ละคร และละครซิทคอมของกลุ่มบริษัทฯ จะ

ดําเนินการผ่านเอ็กแซ็กท์และซีเนริโอ) ดังนัน การเข้าทํารายการดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงมี

ศกัยภาพในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ทีมีคณุภาพ น่าสนใจ สอดรับต่อความนิยมของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของช่อง

ทีวีดิจิทลั ONE  ซงึจะช่วยเพิมขีดความสามารถการแข่งขนัของกลุม่บริษัทฯ ในธุรกิจทีวีดิจิทัลทีมีแนวโน้มการแข่งขันที

รุนแรงจากการมีคู่แข่งจํานวนมาก ทังช่องทีวีดิจิทัลทีเป็นคู่แข่งทางตรง รวมถึงช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีทีเป็น

คู่แข่งทางอ้อม เพือเพิมโอกาสให้ช่องทีวีดิจิทลั ONE ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี มีโอกาสเพิมส่วนแบ่งการตลาดและเม็ดเงิน

โฆษณาในธุรกิจทีวีดิจิทลัให้มากขนึกว่าช่วงทผ่ีานมา ทงันี กรณีผลการดําเนินงานจากธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิงเติบโตเพิมขนึ บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นย่อมมีโอกาสรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกําไรจากผลการดําเนินงาน

ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงในงบการเงินของบริษัทฯ แม้ภายหลงัการเข้าทํารายการบริษัทฯ จะมีสดัส่วนการถือ

หุ้นในแอ็กซ์ สตดิูโอ เฉพาะผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงในสดัสว่นร้อยละ 51 

 

 อนงึ นายถกลเกียรติเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถด้านการกํากบัการแสดงและการผลติรายการโทรทศัน์ ซงึได้ร่วมงานกับ

กลุม่บริษัทฯ มายาวนานตงัแต่ปี 2533 โดยในช่วงทีผ่านมา นายถกลเกียรติเป็นผู้ ริเริมและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  

ละคร และละครซิทคอม (Situation Comedy) ของกลุม่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนือง (โดยดําเนินการผ่านซีเนริโอและเอ็ก

แซ็กท์)  เพือออกอากาศทังทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ช่องทีวีดาวเทียมและช่องทีวีดิจิทัล ONE ของกลุ่มบริษัทฯ  ซึง

ตัวอย่างผลงานละครซิทคอมและละครโทรทัศน์ซึงเป็นทีรู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย เช่น ละครซิทคอม “สามหนุ่ม สามมุม” (ออกอากาศปี 2534 - 2541) ละครหลังข่าวภาคคําทาง

สถานีโทรทัศน์ช่อง 5  (ออกอากาศปี 2535 – ปัจจุบัน) โดยปัจจุบัน นายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัล ONE 

ทังนี ข้อมูลผลสํารวจความนิยมโดยบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ภายหลงัการเริม

ทดลองออกอากาศช่องทีวีดิจิทลัเมือเดือนเมษายน 2557 ช่องทีวีดิจิทัล ONE มีอัตราความนิยม (Rating) เพิมขึนอย่าง

ต่อเนือง และผลการสาํรวจความนิยม (Rating) ช่องรายการโทรทัศน์ (ฟรีทีวีและทีวีดิจิทัล) ในเดือนพฤศจิกายน 2557 
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ตารางผลการสํารวจอันดับความนิยม  
ช่องรายการโทรทัศน์ในเดือนพฤศจกิายน 2557 

ทีมา : บริษัท เอจีบี นีลเส็น มเีดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด 

จากกลุม่ตวัอย่างผู้ชมทวัประเทศ พบว่า ช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้รับความนิยมอยู่ใน 14 อันดับแรก (รวมสถานีโทรทัศน์

ฟรีทีวีและช่องทีวีดิจิทลั) 

 

 

 

2) เป็นการรักษาบคุลากรทีมีศกัยภาพไว้กบับริษัทฯ ในระยะยาว 

 ภายหลงัการเข้าทํารายการ ซงึจะทําให้กลุม่นายถกลเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางตรงในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด

ดิง และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ในสดัสว่นร้อยละ 49 (ผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง) 

นอกเหนือจากทีปัจจบุนั นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวี 

และเป็นผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่แล้วนัน เป็นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรทีมีศักยภาพไว้กับบริษัทฯ ใน

ระยะยาว เพือผลกัดันช่องทีวีดิจิทัล ONE ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ให้ประสบความสําเร็จทังในด้านความนิยมจากผู้ชม 

(Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณาเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ซึงการเติบโตของผลการดําเนินงานของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี จากการประกอบธุรกิจช่องทีวีดิจิทัล ONE ดังกล่าว จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับรายได้จาก

ธุรกิจทีวีดิจิทัลเพิมขึนกว่าปัจจุบัน (ในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2557 จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีมีรายได้จากช่องทีวี

ดิจิทัล ONE ประมาณ 102.70 ล้านบาท) โดยช่องทีวีดิจิทัลเป็นสือโฆษณาทีมีแนวโน้มมูลค่าโฆษณาเพิมขึนอย่างมี

นัยสําคัญในอนาคต ภายหลังจากประเทศไทยได้เริมการเปลียนผ่านการออกอากาศรายการโทรทัศน์จากระบบ

อนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลเมือเดือนเมษายน 2557 ทีผ่านมา ทังนี สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสือแห่งประเทศไทย 

(Media Agency Association of Thailand : “MAAT”) คาดการณ์ว่าในปี 2557 มูลค่าโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิทัลจะมี

จํานวนประมาณ 4,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของมลูค่าโฆษณาทงัหมด  

 

3) ลดภาระในการจดัหาเงินลงทนุสาํหรับธุรกิจทีวีดิจิทลัในอนาคต 

การทีบริษัทฯ สละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํานวน 4,408,000 หุ้น ทีเสนอขายใน

ราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมลูค่าทังสิน 440.80 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติในครังนี จะช่วยลดภาระของ

บริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนเพือรองรับการระดมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต ทังนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี     

เทรดดิง มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพิมทุนเพือเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (ซึงเป็นผู้ ถือ

อันดับ 
ความนิยม 

ช่องทีวีดจิทัิล 

1 CH 7 
2 CH 3 
3 WORKPOINT TV 
4 CH 9 
5 CH 5 
6 CH 8 
7 ThaiPBS 
8 MONO 29 
9 THAIRATH TV 
10 NBT (ช่อง11) 
11 True4U 
12 ONE 
13 NATION/ ThaiTV 
14 NewTV/ TNN 
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ใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไป

แบบความคมชัดสงู) นําไปชําระค่าใบอนุญาต และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และ/หรือการ

ขยายการลงทุนเพือผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพและสอดรับกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

เพือให้ช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้รับความนิยมจากผู้ชมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจทีมีจํานวนเพิมมากขึนใน

ปัจจบุนัได้ ซงึการเพิมขนึของความนิยมจากผู้ชมนี เป็นปัจจยัสาํคญัทีจะช่วยให้ช่องทีวีดิจิทัล ONE มีโอกาสได้รับเลือก

จากเจ้าของสนิค้าและ/หรือตวัแทนบริษัทโฆษณาเพิมมากขนึ และส่งผลให้กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีรายได้จาก

การขายเวลาโฆษณาเพิมขนึตามเป้าหมายทีวางไว้  

 

อนึง บริษัทฯ มีบริษัทย่อยอีกหนึงแห่งทีเป็นผู้ชนะใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

ประเภทบริการทางธุรกิจช่องทวัไปความคมชัดมาตรฐาน (วาไรตี เอสดี) ในราคา 2,290 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท จีเอ็ม

เอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด ซึงเป็นผู้ ดําเนินการช่องทีวีดิจิทัล GMM Channel ออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 25

สําหรับการรับชมผ่านเสาอากาศดิจิทัลทีวี กล่องดิจิทัลทีวี หรือโทรทัศน์ทีรับสัญญาณดิจิทัลได้ และภายใต้ช่อง

หมายเลข 35 สาํหรับการรับชมผ่านเคเบิลทีวีหรือจานดาวเทียม ซึงช่องทีวีดิจิทัล GMM Channel มุ่งเน้นเสนอรายการ

วาไรตีบนัเทิงอย่างครบวงจร เช่น ละคร รายการวาไรตี รายการพดูคยุสนทนา (Talk Show) รายการเพลงและคอนเสิร์ต 

รายการกีฬา ภายใต้แนวคิด สนุกทุกวัน อยู่ด้วยกันทุกเวลา”  ทังนี ช่อง GMM Channel มีนางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ 

อยธุยาเป็นผู้บริหารช่อง 

 

4) ลดความเสยีงจากการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทลั 

ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และทางอ้อมในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

(ผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง) ลดลงเหลอืร้อยละ 51 ทําให้บริษัทฯ มีความเสยีงจากการดําเนินธุรกิจและ

การลงทุนในช่องทีวีดิจิทัลช่อง ONE ลดลง โดยความเสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดิจิทัลและทําให้ผลการ

ดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทลั ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ เช่น   

 ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจทีรุนแรง เนืองจากมีช่องทีวีดิจิทลัในหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงูอีก 6 ช่องรายการ 

ซึงผู้ประกอบการบางรายมีประสบการณ์ ชือเสียงและผลงานเป็นทียอมรับ รวมถึงมีความพร้อมทังด้านเงินทุน 

บุคลากร เครืองมืออุปกรณ์ และเนือหาสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ เช่น 

บริษัท  บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ช่อง 3) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด (ช่อง 7) บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) (ช่อง 9) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน จํากัด เป็นต้น  (ทังนี ยังไม่รวมการแข่งขันจากคู่แข่งทางอ้อม อัน

ได้แก่ ผู้ ได้รับใบอนญุาตทีวีดิจิทัลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ และผู้ประกอบการช่องเคเบิลทีวีและทีวี

ดาวเทียมอืนทีมีเนือหาและรูปแบบช่องรายการคล้ายคลงึกับช่องทีวีดิจิทัล ONE) โดยรายชือผู้ชนะการประมูล

ใบอนญุาตทีวีดิจิทลั หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงูและความคมชดัปกติ มีดงัน ี
 

ตารางที 6 รายชือผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวดีิจทิัลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูงและความคมชัดปกติ 

 
หมวดหมู่ทัวไป 

แบบความคมชัดสูง 

ราคา
ประมูล 

(ล้านบาท) 

 
หมวดหมู่ทัวไป 

แบบความคมชัดปกติ 

ราคา
ประมูล 

(ล้านบาท) 

1 บริษัท  บีอีซี-มลัติมีเดีย จํากดั 

(ช่อง 3 HD) 

3,530.00 1 บริษัท ไทย บรอดคาสติง จํากดั  

(ช่อง WORKPOINT TV) 

2,355.00 
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หมวดหมู่ทัวไป 

แบบความคมชัดสูง 

ราคา
ประมูล 

(ล้านบาท) 

 
หมวดหมู่ทัวไป 

แบบความคมชัดปกติ 

ราคา
ประมูล 

(ล้านบาท) 

2 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์  

บรอดคาสติง จํากดั (ช่อง PPTV) 

3,460.00 2 บริษัท ทรู ดีทีที จํากดั (ช่อง True4U) 

 

2,315.00 

3 บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากัด 

(ช่อง 7) 

3,370.00 3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จํากดั 

(ช่อง GMM Channel) 

2,290.00 

4 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากดั 

(ช่อง Thairath TV) 

3,360.00 4 บริษัท บีอีซี-มลัติมีเดีย จํากัด (ช่อง 3 

SD) 

2,275.00 

5 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช่อง 9) 3,340.00 5 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชนั จํากดั (ช่อง 8) 2,265.00 

6 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชนั จํากัด  

(ช่อง Amarin TV) 

3,320.00 6 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด 

(ช่อง Mono) 

2,250.00 

7 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั  

(ช่อง ONE) 

3,320.00 7 บริษัท แบงคอก บิสสเินส บรอดแคสติง 

จํากดั(ช่อง Now) 

2,200.00 

ทีมา : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

 การกระจุกตัวของงบโฆษณาในช่องรายการโทรทัศน์ของผู้ ประกอบการเดิม เนืองจากในช่วงต้นของการ

ออกอากาศช่องทีวีดิจิทลั เป็นการออกอากาศคู่ขนานกบัช่องรายการโทรทศัน์ฟรีทีวีเดิม ดังนัน งบโฆษณาผ่านสือ

โทรทศัน์อาจกระจกุตวัอยู่ในช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมทีมีความนิยมรายการในระดับสงู เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 

ช่อง 9 เป็นต้น ขณะทีอตัราค่าโฆษณาของช่องทีวีดิจิทลัอาจไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ เนืองจากอาจมีการแข่งขัน

ด้านราคาเพือแย่งชิงลกูค้าโฆษณาทงัจากช่องรายการโทรทศัน์ฟรีทีวีเดิมและช่องทีวีดิจิทลัรายอืน  

 

 ข้อจํากัดในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชม เนืองจากในช่วงแรกของการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์อนาล็อกให้เข้าสู่ระบบ

ดิจิทัล ผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิทัล (“โครงข่ายฯ”) ต้องใช้

ระยะเวลาในการติดตังโครงข่ายฯ ให้ครอบคลมุผู้ชมทุกพืนทีทัวประเทศ ประมาณ 4 ปี (ปี 2557 – ปี 2560) 

ขณะทีผู้ชมทีต้องการรับชมช่องทีวีดิจิทลั ซงึมิได้เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียม (ผู้ชมทีเป็นสมาชิก

เคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียม สามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิทัลได้ทันที อันเป็นผลจากกฎ Must Carry) 

จําเป็นต้องมีการติดตงักลอ่งรับสญัญาณดิจิทลัหรือใช้โทรทัศน์ทีมีกล่องรับสญัญาณดิจิทัลภายในตัว (ซึง กสทช.

จะสนับสนุนคูปองส่วนลดสําหรับการซือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลมูลค่า 690 บาทต่อครัวเรือน แก่ทัง 22 ล้าน

ครัวเรือน โดยจะทยอยแจกคูปองให้แก่ครัวเรือนในพืนทีซึงได้มีการติดตังโครงข่ายฯ แล้ว) และด้วยข้อจํากัดใน

การเข้าถงึช่องรายการทีวีดิจิทลัทีวีดงักลา่วนี อาจสง่ผลให้ผู้ชมบางสว่นยงัคงรับชมช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม 

ซงึอาจทําให้ผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทลัในช่วงแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ 

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทํารายการ 

1) สญูเสยีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในช่องทีวีดิจิทลั ONE บางสว่น 

ภายหลงัการเข้าทํารายการ ซงึจะสง่ผลให้บริษัทฯ จะถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ลดลงเหลือร้อยละ 51 จากเดิมที

บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 นนั กรณีทีช่องทีวีดิจิทลั ONE มีผลการดําเนินงานเติบโตเป็นไปตามแผนงานทีวาง
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ไว้และมีผลกําไรจากการดําเนินงาน  การเข้าทํารายการดงักลา่ว จะทําให้สว่นแบ่งกําไรจากการดําเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทัล

ของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ในสว่นทีเป็นของบริษัทฯ ลดลง  

 

2) ความเสยีงกรณีเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการไม่เป็นผลสาํเร็จ  

กรณีทีทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2558 ไม่อนุมัติการเข้าทํารายการในครังนี ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทํา

รายการดงักล่าว และต้องสญูเสียค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือ

เชิญประชุมและการจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเพืออนุมัติการทํารายการ ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 

 

1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระบวุ่า ภายหลงัจากทีกลุม่บริษัทฯ ชนะการประมลูใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู (วาไรตี เอชดี) และหมวดหมู่

ทวัไปแบบความคมชดัปกติ (วาไรตี เอสดี) ผู้บริหารของบริษัทฯ ประสงค์ทีจะหาพันธมิตรทีมีศักยภาพ และ/หรือมีข้อได้เปรียบ

ในด้านต่างๆ เพือช่วยสนบัสนนุและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริษัทฯ  โดยในช่วงทีผ่านมา 

แม้บริษัทฯ จะได้รับการติดต่อจากนักลงทุนและผู้ ประกอบธุรกิจด้านสือทังในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

อย่างไรก็ดี ผู้ประสงค์ทีจะประสานความร่วมมือทางธุรกิจแต่ละรายมีข้อจํากัดต่างๆ เช่น เนือหารายการ (Content) ไม่

สอดคล้องกบัแนวคิดหรือกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของช่องทีวีดิจิทลัของกลุม่บริษัทฯ ซงึเมือเปรียบเทียบกับกลุ่มนายถกลเกียรติทีมี

ประสบการณ์ในการร่วมงานกบักลุม่บริษัทฯ อย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับผลงานละครและรายการโทรทัศน์

ทีผ่านมาของกลุม่นายถกลเกียรติได้สร้างชือเสยีงและรายได้ให้แก่กลุม่บริษัทฯ อีกทัง ในการเข้าทํารายการครังนีกลุ่มนายถกล

เกียรติยินยอมให้มีการกําหนดมาตรการเพือลดความเสียงมิให้กิจการของกลุ่มนายถกลเกียรติ (อันได้แก่ ซีเนริโอ ซึงประกอบ

ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์) มีการประกอบธุรกิจทีเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงใน 

อนาคต โดยภายหลงัเข้าทํารายการ กลุม่นายถกลเกียรติจะโอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์และอุปกรณ์เฉพาะในส่วน

งานผลติละครและรายการโทรทศัน์ของซีเนริโอมายงัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เพือให้ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ทีจะ

แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

เพียงแห่งเดียว (ขณะทีซีเนริโอสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็นการแข่งขันกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ต่อไปได้ เช่น ธุรกิจ

ละครเวที ธุรกิจจัดการแสดงคอนเสิร์ต) ด้วยเหตุนี การเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัทฯ ในครังนี จึงถือว่าเป็น

เงือนไขทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากทีสดุในปัจจบุนั  

 
1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงอืนไขของรายการ 

 

1.3.1  ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการ 

 

ในการประเมินความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการสละสิทธิซือหุ้นเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงของบริษัทฯ 

ให้กบักลุม่นายถกลเกียรตินัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี   

เทรดดิง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึเป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

เนืองจาก ณ ปัจจบุนั จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงไม่มีการจดัทํางบการเงินรวม อีกทัง ธุรกิจหลกัของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง คือ 
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การลงทนุในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี (สนิทรัพย์หลกัของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ณ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย เงินลงทุนในจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 400.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.65 ของสนิทรัพย์รวม และส่วนทีเหลือ คือ ลกูหนีการค้าและเงินสด 

คิดเป็นร้อยละ 7.74) ซงึเป็นผู้ ถือใบอนญุาตทีวีดิจิทลัแบบความคมชัดสงู ทังนี วิธีทางการเงินทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ใน

การพิจารณาให้ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของราคาเข้าทํารายการมี 3 วิธี ดงัน ี

1) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

2) วิธีอตัราสว่นราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV) 

3) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) เนืองจาก

สนิทรัพย์หลกั ณ 30 กนัยายน 2557 คือ ต้นทนุใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั หมวดหมู่ทวัไป

แบบความคมชัดสงู ซึงถือโดยจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 3,230.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของ

สนิทรัพย์รวมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึบริษัทเพิงเริมดําเนินธุรกิจตามใบอนญุาตดงักลา่วในเดือนพฤษภาคม 2557 ซงึถือเป็นช่วง

เริมต้น และมีผลประกอบการขาดทนุจากการดําเนินธุรกิจดงักลา่ว และมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48.13 ล้านบาท ทีเพิงเริมใช้

งานปี 2557 จึงไม่ได้จัดทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ระหว่างงวด เนืองจากมูลค่าสินทรัพย์เหล่านีไม่น่าจะมีการ

เปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั นอกจากนี อ้างอิงจากหมายเหตงุบการเงินของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง และจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ณ 

31 ธันวาคม 2556 ไม่ปรากฏข้อมลูเกียวกบัภาระผกูพนัของบริษัททีไม่เกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจปกติ เช่น คดีความหรือข้อ

พิพาททางกฎหมายทีมีผลผกูพนับริษัท ซงึอาจสง่ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยัสาํคญั ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น

ว่าสนิทรัพย์และหนีสนิหลกัมีมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีสินทีบันทึกในงบการเงินในปัจจุบัน จึง

ไม่ได้จดัทําการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีดงักลา่ว 

 

นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ใช้วิธีประเมินมูลค่าหุ้ นอืนๆ เช่น วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to 

Earnings Ratio Approach) และวิธีมลูค่าปัจจบุนัของเงินปันผล (Dividend Discount Model) เนืองจากกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิง อยู่ในช่วงเริมต้นของการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล และยังคงมีผลประกอบการขาดทุน (ตังแต่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เริมจัดตัง

ในวนัที 6 กนัยายน 2556 จนถงึไตรมาสที 3 ของปี 2557 กิจการมีผลขาดทนุสะสม 251.79 ล้านบาท) ดังนัน ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจงึไม่สามารถประเมินมลูค่าด้วยวิธีดงักลา่วได้  

 

รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายติุธรรมในแต่ละวิธีเป็นดงันี 

 

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนีจะแสดงมูลค่าหุ้นสามัญโดยอ้างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของจีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวี ณ เวลาใดเวลาหนงึ โดยในการประเมินมลูค่าครังน ีทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงินฉบับสอบทาน 

สาํหรับงวด 9 เดือนสนิสดุ ณ 30 กนัยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางที 7 การคํานวณหามูลค่าหุ้นตามวิธีมูลค่าตามบัญชีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีว ีณ 30 กันยายน 2557 

รายการ จาํนวนเงนิ (พันบาท) 

ทนุทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว 400,000.00  

บวก ขาดทนุสะสม     (251,787.56) 
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รายการ จาํนวนเงนิ (พันบาท) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557 148,212.44  

จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ว (พนัหุ้น) – มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 4,000.00 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ 30 กันยายน 2557 (บาทต่อหุ้น) 37.05 
 

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ตามวิธีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 37.05 บาทต่อหุ้น ซึงตํากว่า

ราคาทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.95 

   

2) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) 
 

การประเมินโดยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) เป็นการประเมินโดย

พิจารณาอัตราส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกันกับการประกอบ

ธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยมีสมมติฐานหลกัว่าบริษัททีมีลักษณะการดําเนินงานคล้ายคลงึกัน น่าจะมีอัตราส่วนทาง

การเงินบางประการทสีามารถเปรียบเทียบกนัได้  

 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงบริษัทจดทะเบียนทีได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิทลั เนืองจากจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซึงเป็นผู้ชนะการประมูลในการใช้คลืน

ความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู ด้วยราคา

ประมลู 3,320 ล้านบาท ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเลอืกบริษัทจดทะเบียนทงัหมดทีได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถี

เพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในทุกหมวดหมู่มาใช้ในการเทียบเคียง เพือสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจที

คล้ายคลงึกนักบัธุรกิจหลกัของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง โดยมีรายชือบริษัทจดทะเบียน ดงัน ี

 

ตารางที 8 บริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง สําหรับการเปรียบเทียบ 

รายชือบริษัท 
ตัวย่อ

หลักทรัพย์ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. บริษัท อมรินทร์พรินติง 

แอนด์ พบัลชิชิง จํากดั 

(มหาชน) 

AMARIN ประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจสงิพิมพ์สาํนกัพิมพ์ (สายงาน

นิตยสารและหนงัสอืเลม่) และธุรกิจทีวีดิจิทัล โดย AMARIN ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 ในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน จํากัด ซึงเป็นผู้ ชนะการประมูลฯ 

หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู ด้วยราคาประมลู 3,320 ล้านบาท 

2. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั 

(มหาชน) 

BEC ประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ 1) ธุรกิจดําเนินการออกอากาศและสือโฆษณา 

ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ 2) ธุรกิจดําเนินการจัดหาและผลิตรายการ 

โดย BEC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ซึงเป็นผู้

ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสงู ด้วยราคาประมูล 

3,530 ล้านบาท หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ ด้วยราคาประมูล 

2,275 ล้านบาท และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยราคา

ประมลู 666 ล้านบาท 

3. บริษัท อสมท จํากดั 

(มหาชน) 

MCOT ประกอบธุรกิจด้านสอืสารมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานี

วิทยุกระจายเสียง และสํานักข่าวไทย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ ผลิตรายการ 
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รายชือบริษัท 
ตัวย่อ

หลักทรัพย์ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

สารคดีโทรทัศน์ และประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท โดย MCOT 

เป็นผู้ ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดสูง ด้วยราคา

ประมูล 3,340 ล้านบาท และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วย

ราคาประมลู 660 ล้านบาท 

4. บริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จํากดั (มหาชน) 

MONO ประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจสือและการให้บริการข้อมูล (กลุ่มธุรกิจ

บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือนที กลุ่มธุรกิจสืออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสือ

สิงพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสือทีวี) และธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (กลุ่ม

ธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์) โดย MONO ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 

99.99 ในบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึงเป็นผู้

ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ ด้วยราคาประมูล 

2,250 ล้านบาท 

5. บริษัท เนชนั บรอดแคสติง 

คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

NBC ผลติรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสือ

โทรทศัน์ วิทย ุและสอืรูปแบบใหม่ โดย NBC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท 

เอ็นบีซี เน็กซ์วิชัน จํากัด ซึงเป็นผู้ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ข่าวสารและ

สาระ ด้วยราคาประมลู 1,338 ล้านบาท 

6. บริษัท เนชนั มลัติมีเดีย 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

NMG ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายและจดัหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์ และ

ให้บริการโฆษณาและข้อมลูข่าวสาร ผ่านสือประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ 

วิทย ุและสอืรูปแบบใหม่ โดย NMG ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ในบริษัท 

แบงคอก บิสสเินส บรอดแคสติง จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึงเป็นผู้ชนะ

การประมลูฯ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัปกติ ด้วยราคาประมูล 2,200 

ล้านบาท 

7. บริษัท อาร์เอส จํากดั 

(มหาชน) 

RS ประกอบธุรกิจบนัเทิงครบวงจร เช่น งานเพลง โชว์บิซ สือโทรทัศน์ และสือ

วิทยุ เป็นต้น โดย RS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน 

จํากดั ซงึเป็นผู้ชนะการประมลูฯ หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกติ ด้วย

ราคาประมลู 2,265 ล้านบาท 

8. บริษัท โซลชูนั คอนเนอร์ 

(1998) จํากดั (มหาชน) 

SLC ประกอบธุรกิจให้คําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบ

วงจร ทังการวางระบบเครือข่าย การจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรม

ตามความต้องการของลกูค้า โดย SLC ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ใน

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชัน จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึงเป็นผู้ชนะการ

ประมลูฯ หมวดหมูข่่าวสารและสาระ ด้วยราคาประมลู 1,318 ล้านบาท 

9. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชนั 

จํากดั (มหาชน) 

TRUE ประกอบ 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ 1) ธุรกิจออนไลน์ (บริการโทรศพัท์พืนฐานและ

บริการเสริมต่างๆ บริการโครงข่ายข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต) 2) ธุรกิจ

โทรศพัท์เคลอืนที (ให้บริการระบบ 2G 3G และ 4G LTE) 3) ธุรกิจโทรทัศน์

แบบบอกรับสมาชิก ภายใต้ชือ ทรูวิชนัส์ โดย TRUE ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 
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รายชือบริษัท 
ตัวย่อ

หลักทรัพย์ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

99.99 ในบริษัท ทรู ดีทีที จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึงเป็นผู้ ชนะการ

ประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ ด้วยราคาประมูล 2,315 

ล้านบาท และ TRUE ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึงเป็นผู้ชนะการประมูลฯ 

หมวดหมูข่่าวสารและสาระ ด้วยราคาประมลู 1,316 ล้านบาท 

10. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็น

เทอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

WORK ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์โดยซือเวลาจากทาง

สถานีโทรทัศน์เพือออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณา โดย 

WORK ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย บรอดคาสติง จํากัด ซึงเป็นผู้

ชนะการประมูลฯ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ ด้วยราคาประมูล 

2,355 ล้านบาท 

ทีมา : แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ 56-1) ของแต่ละบริษัท 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้กําหนดให้วันที 24 ธันวาคม 2557 ซึงเป็นวันซือขายหลกัทรัพย์วันสดุท้ายก่อนการเปิดเผยมติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเข้าทํารายการเป็นวันทีใช้ในการคํานวณอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (“P/BV”) เฉลีย

ย้อนหลงั โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณ P/BV เฉลยีย้อนหลงั สาํหรับช่วงเวลา 15 – 360 วนัทําการ ซึงมีรายละเอียด

ดงัน ี

 

ตารางที 9 P/BV เฉลียย้อนหลังของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ 

บริษัททีนํามา
เปรียบเทียบ 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (จาํนวนวันทําการ) 
15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน 360 วัน 

AMARIN 1.24 1.21 1.24 1.26 1.41 1.54 1.73 

BEC 13.88 13.55 12.36 11.89 12.50 12.55 13.22 

MCOT 1.62 1.69 1.80 1.95 2.13 2.24 2.49 

MONO 3.88 3.88 3.97 4.13 3.82 3.78 3.99 

NBC 1.66 1.51 1.39 1.36 1.36 1.38 2.31 

NMG 1.85 1.69 1.62 1.60 1.46 1.39 1.55 

RS 9.80 7.96 6.61 6.12 5.65 5.45 5.43 

SLC 3.22 3.74 3.75 2.87 2.53 2.71 3.32 

TRUE 4.34 9.67 27.01 31.78 25.97 25.17 21.84 

WORK 6.76 6.52 6.00 5.69 5.35 5.06 5.32 

ค่าเฉลีย P/BV 3.75 3.53 3.30 3.12 2.96 2.95 3.27 

ทีมา : ข้อมลู ณ วนัที 24 ธนัวาคม 2557 จาก www.setsmart.com 
หมายเหตุ : ไม่รวมค่า P/BV เฉลียย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนทีสูงเกินกว่า 10 เท่า ซึงเป็นอัตราส่วนทีสูงกว่าค่าเฉลียของบริษัท

เทียบเคียงค่อนข้างมาก เพือไม่ให้ราคาทีคํานวณได้เบียงเบนออกไปอย่างมีนัยสําคัญ (ค่าเฉลีย P/BV ของ BEC และ 
TRUE) 
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลยี P/BV ย้อนหลงัดงัแสดงไว้ในตารางข้างต้น ไปคณูกบัมลูค่าตามบัญชีต่อหุ้นของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี โดยอ้างอิงจากมลูค่าตามบญัชีของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2557 ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 37.05 บาทต่อ

หุ้น ทงันี มีรายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี โดยวิธีอตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัชี ดงัน ี

 

ตารางที 10 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้อนหลัง 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (วันทําการ) 
ค่าเฉลีย P/BV 

(เท่า) (1) 
มูลค่าตามบัญชี 
(บาทต่อหุ้น) (2) 

ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนัทําการ 3.75 

37.05 

139.02 

30 วนัทําการ 3.53 130.62 

60 วนัทําการ 3.30 122.14 

90 วนัทําการ 3.12 115.65 

180 วนัทําการ 2.96 109.81 

240 วนัทําการ 2.95 109.12 

360 วนัทําการ 3.27 120.99 

ช่วงราคาหุ้นสามัญจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (บาทต่อหุ้น) 109.12 – 139.02 

 

จากการคํานวณข้างต้น ช่วงราคาหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 

109.12 – 139.02 บาทต่อหุ้น ซงึสงูกว่าราคาทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.12 – 39.02 

 

3) วิธีมูลค่าปัจจบัุนสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

การประเมินมลูค่ายติุธรรมด้วยวิธีนี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง คาดว่าจะได้รับด้วยต้นทุนทาง

การเงินถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือหามลูค่าปัจจบุนัสทุธิของหุ้นสามัญของจีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง โดยพิจารณาถงึธุรกิจทีจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จะดําเนินการทงัหมดภายหลงัการปรับโครงสร้างในครังนี 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการซงึจดัทําโดยผู้บริหารของบริษัท ซงึ

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินทีได้รับจากฝ่าย

บริหาร รวมถงึการสมัภาษณ์ผู้บริหารถงึนโยบายการดําเนินงาน และได้ปรับสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถงึภาวะตลาดและ

การแข่งขนัในอตุสาหกรรม รวมถงึสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis)  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินเท่ากบัอายคุงเหลอืของใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีทีได้รับของจีเอม็

เอ็ม วัน ทีวี ซึงเป็นกระแสเงินสดหลกัในการดําเนินธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยจัดทําประมาณการตังแต่เดือน

มกราคม 2558 – เดือนเมษายน 2572 โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้อมลูทีสามารถรับรู้ได้ขณะทําการศึกษา ดังนัน หาก

ปัจจยัดงักลา่วเหลา่นีเปลยีนแปลงไป อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจจะเปลยีนแปลงตามไป

ด้วย โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่ายติุธรรมของหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ซึงรวมถึงมูลค่าของใบอนุญาต

ให้ใช้คลนืความถีโดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดสทุธิทีจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

โดยพิจารณาทงัจากรายได้ ต้นทนุ ค่าใช้จ่าย แหลง่ทีมาของเงินทนุ และการจ่ายชําระค่าใบอนญุาต รวมถงึเงินลงทนุต่างๆ ทีคาด

ว่าจะเกิดขนึประกอบการพิจารณา  
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รายละเอียดสมมติฐานในการประมาณการ มีดงัน ี
 

1. รายได้ 

1.1. รายได้จากช่อง ONE ซงึเป็นกระแสเงินสดหลกัของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง 

รายได้หลกัของช่องรายการคือรายได้ค่าโฆษณา โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ค่าโฆษณา โดยนํา

นาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้คณูกบัอตัราค่าโฆษณา โดยมีรายละเอียดดงัน ี

1.1.1. นาทีโฆษณา อ้างอิงจากเวลาในการโฆษณาเฉลียตามทีกฎหมายกําหนด คือ เฉลียชัวโมงละไม่เกิน 10 นาที 

(หลกัเกณฑ์กําหนดให้สามารถหารายได้จากโฆษณาและการบริการธุรกิจไม่เกินชัวโมงละสิบสองนาทีครึง โดย

เมือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทงัวนัเฉลยีแล้วต้องไม่เกินชัวโมงละสิบนาที) และพิจารณาอัตรา

ทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ตามผงัรายการของช่อง ซงึอ้างอิงจากการประมาณการของ

ฝ่ายบริหาร 

1.1.2. อตัราค่าโฆษณา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอตัราค่าโฆษณาในปัจจบุนั โดยพิจารณาร่วมกับประมาณ

การอตัราค่าโฆษณาของฝ่ายบริหาร แผนงานการขายโฆษณาของช่อง และอัตราค่าโฆษณาของระบบอนาล็อก

อืนในปัจจุบัน โดยอัตราค่าโฆษณาของช่อง ONE ทีปรับตัวสงูขึนในช่วงแรกนัน เนืองมาจากการรับรู้ และการ

เข้าถงึช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุม่ผู้ชมทวัประเทศทีสงูขนึ ประกอบกับการทีตัวแทนบริษัทโฆษณา (บริษัทเอ

เจนซี) มีการแบ่งเม็ดเงินโฆษณาจากทีวีดาวเทียมมาเป็นทีวีดิจิตอลมากขนึ เนืองจากอตัราโฆษณาทีใกล้เคียงกับ

ทีวีดาวเทียม ในขณะทีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากกว่า ส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาปี 2559 มีแนวโน้มทีจะ

ปรับตวัสงูขนึอย่างมีนยัสาํคญัจากฐานในปี 2558 ซงึเป็นปีทีเริมมีการขายโฆษณาเต็มอย่างเต็มรูปแบบและเต็ม

ปีเป็นปีแรก (ภายหลงัจากทีช่องทีวีดิจิทลัได้เริมออกอากาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 

2557) จากนันในปี 2560 – 2563 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าอัตราค่าโฆษณาจะยังคงมีอัตราการ

เติบโตอย่างต่อเนือง แต่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทีลดลงกว่าปี 2559 โดยอ้างอิงจากประมาณการอัตราค่า

โฆษณาของผู้บริหารของบริษัทฯ ทีคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถขายได้ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุน อันได้แก่ การ

ทยอยสนิสดุอายสุมัปทานของทีวีในระบบอนาลอ็ก ซงึจะสง่ผลให้เม็ดเงินโฆษณาของสือโทรทัศน์ถูกจัดสรรมายัง

ทีวีดิจิทลัมากขนึ จากนนัในปี 2564 เป็นต้นไป ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอัตราการเติบโตระยะยาวใน

อัตราคงทีทีร้อยละ 5 ซึงสอดคล้องกับการประมาณการของผู้ บริหาร เนืองจากพิจารณาว่า เป็นระยะที

อตุสาหกรรมโฆษณาผ่านสอืทีวีดิจิทลัเข้าสูภ่าวะทีเริมคงที ภายหลงัจากทีมีการขยายตัวระดับสงูในช่วงแรกของ

การเปลยีนผ่านระบบโทรทศัน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล ประกอบกับภาวะการแข่งขันระหว่างช่องทีวี

ดิจิทัลทีจะมีมากกว่า 24 ช่องรายการ ในอนาคตภายหลังช่องทีวีดิจิทัลเพือประโยชน์สาธารณะอีก 10 ช่อง

รายการเริมต้นออกอากาศ (ยังไม่นับรวมการแข่งขันจากช่องทีวีดาวเทียม และการเติบโตของสือรูปแบบใหม่ 

(New Media) ซงึได้รับความสนใจใช้เป็นสอืโฆษณาเพิมขนึอย่างต่อเนือง) 
 

1.2. รายได้จากการผลิตรายการในระบบอนาล็อก สว่นใหญ่เป็นรายได้ทีเกิดขึนจากรายการละครและรายการโทรทัศน์ที

ออกอากาศในช่องอนาล็อก (ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 9) ในปัจจุบันของเอ็กแซ็กท์ และซีเนริโอ อย่างไรก็ดี เนืองจาก

ลกัษณะของการรับจ้างผลติรายการเพือออกอากาศในระบบอนาลอ็กนนั จะมีความไม่แน่นอนในการต่ออายุของรายการ 

ประกอบกับการเปลียนผ่านจากทีวีระบบอนาล็อก มาเป็นดิจิตอล ผู้บริหารของบริษัทจึงจะปรับรูปแบบในการดําเนิน

ธุรกิจเป็นการผลติเพือออกอากาศในช่อง ONE เป็นหลกั ซงึจะเป็นการเพิมความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบและเนือหาของ
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รายการต่างๆ ซงึจะเพิมความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท ดังนัน ที

ปรึกษาจงึประมาณการรายได้สว่นนีเฉพาะในปี 2558 ซงึอ้างอิงจากงบประมาณ และประมาณการของผู้บริหาร 
 

ตารางที 11 สมมติฐานในการประมาณการรายได้ 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ

ขายได้ (Occupancy rate) 

65% 75% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

อตัราการเติบโตของค่า

โฆษณาเฉลยี 

N/A 50% 30% 30% 10% 10% 5% 5% 

รายได้จากช่อง 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 

รายได้จากการผลติรายการใน

ระบบอนาลอ็ก 

1,316.74 -  -  -  -  -  -  -  

รายได้อืน 43.20 47.52 52.27 57.50 63.25 66.41 69.73 73.22 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 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 2571 
ม.ค.-เม.ย. 

2572 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ

ขายได้ (Occupancy rate) 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

อตัราการเติบโตของค่า

โฆษณาเฉลยี 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

รายได้จากช่อง ONE 5,816.70 6,124.27 6,412.92 6,733.56 7,070.24 7,444.09 2,562.72 

รายได้จากการผลติรายการ

ระบบอนาลอ็ก 

 - -   - -  -  -  -  

รายได้อืน 76.88 80.72 84.76 89.00 93.45 98.12 33.78 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 5,893.58 6,205.00 6,497.68 6,822.56 7,163.69 7,542.21 2,596.50 

 

2. ต้นทุนขาย 

ต้นทุนส่วนใหญ่ของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ประกอบด้วย ต้นทุนค่าผลิตรายการ ต้นทุนค่าใบอนุญาตตัดจําหน่าย เงินเดือนและ

สวัสดิการพนักงาน ค่าเช่าโครงข่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ค่าเสือมราคา และอืนๆ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประมาณการต้นทนุหลกั ดงัน ี

2.1  ต้นทุนของช่อง ONE ประกอบด้วย 

 ต้นทุนค่าผลิตรายการ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหาร ซึงพิจารณาแผนงานใน

การผลติรายการประเภทต่างๆ ในปี 2558 – 2559 ประกอบ จากนนัในปี 2560 ประมาณการให้มีอัตราการเติบโตร้อย

ละ 20 และร้อยละ 10 ในปี 2561 ซึงในช่วงปี 2558 – 2561 ทีมีอัตราการเติบโตทีสงูนัน เนืองมาจากยังเป็นช่วงปี

แรกๆ ในการผลติรายการเพือออกอากาศในดิจิตอล จากนันตังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ประมาณการอัตราการเติบโต

ร้อยละ 5 ต่อปี  
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 ต้นทุนค่าใบอนุญาต ตดัจําหน่ายเป็นเวลา 15 ปี เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตทีได้รับ  

 เงนิเดือนและสวัสดิการพนักงาน ในปี 2557 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในเดือน

มกราคม – กันยายน 2557 และประมาณการของฝ่ายบริหารในปี 2557 และตังแต่ปี 2558 – 2559 ฝ่ายบริหารของ

บริษัทได้มีการประมาณการอัตราการเติบโตโดยพิจารณาถึงจํานวนบุคลากรทีจะมีการปรับเพิมขึน อัตราการขึน

เงินเดือนเฉลยี และแผนงานของช่องรายการ จากนันตังแต่ปี 2560 เป็นต้นไป มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตาม

นโยบายการขนึเงินเดือนเฉลยีจากฝ่ายบริหารของบริษัท 

 ค่าเช่าโครงข่าย อ้างอิงจากต้นทุนทีเกิดขึนจริง ทีบริษัทได้มีการทําสญัญากับผู้ ให้บริการโครงข่าย และประมาณ

อตัราการเติบโตร้อยละ 3 ทกุ 3 ปี ตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราร้อยละ 4.00 จากรายได้ค่าโฆษณาของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยแบ่งเป็นร้อยละ 

2.00 สาํหรับชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี และอีกร้อยละ 2.00 เข้ากองทนุวิจยัและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ โดยเมือวันที 22 กันยายน 2557 คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ได้มีมติเห็นชอบในหลกัการแนวทางสนับสนุนการเปลียนผ่านโทรทัศน์จาก

ระบบอนาล็อกไประบบดิจิตอล โดยเห็นชอบกับแนวทางการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมรายปีเข้ากองทุน (ร้อยละ 2.00) ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยให้

หารือคณะอนุกรรมการทีปรึกษาด้านกฎหมายกสทช. และหน่วยงานทีเกียวข้องในรายละเอียดเพือไม่ให้ขัดกับ

กฎหมายทีเกียวข้อง ซงึผู้บริหารของบริษัทเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในปี 

2558 ในขณะที ระยะเวลาในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายหลงัปี 2558 ยงัไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะลดหย่อน

เป็นระยะเวลากีปี ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึประมาณการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปี 2558 ในอัตราร้อย

ละ 2.00 จากนนัตงัแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ประมาณการทีอตัราร้อยละ 4.00 

 

2.2  ต้นทุนจากการผลิตรายการในระบบอนาล็อก ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงงบประมาณ และการประมาณการ

ของฝ่ายบริหาร   

ตารางที 12 สมมติฐานในการประมาณการต้นทุน 
 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ต้นทนุค่าผลติรายการ

เงินเดือน และค่าตอบแทน

พนกังาน 

1,474.80 1,746.54 2,056.45 2,248.31 2,360.72 2,478.76 2,602.70 2,732.83 

ต้นทนุค่าใบอนุญาต และ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
246.39 308.29 349.11 387.44 404.05 422.87 432.37 442.92 

ค่าเช่าโครงข่ายและการ

ออกอากาศ 
203.00 211.74 211.74 218.09 218.09 218.09 224.63 224.63 

ค่าเสอืมราคา 39.74 44.10 44.00 44.04 37.36 19.75 16.00 19.75 

รวมต้นทุนช่อง 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 

ต้นทนุจากการผลติรายการ

ในระบบอนาลอ็ก 
898.20 - - - - - - - 

รวมต้นทุนขาย 2,862.13 2,310.67 2,661.29 2,897.88 3,020.23 3,139.47 3,275.70 3,420.14 
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 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-เม.ย. 

2572 

ต้นทนุค่าผลติรายการ

เงินเดือน และค่าตอบแทน

พนกังาน 

2,869.47 3,012.95 3,163.60 3,321.77 3,487.86 3,662.26 1,260.78 

ต้นทนุค่าใบอนุญาต และ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 

454.00 466.30 477.85 490.68 504.14 519.10 171.54 

ค่าเช่าโครงข่ายและการ

ออกอากาศ 

224.63 231.37 231.37 231.37 238.32 238.32 78.14 

ค่าเสอืมราคา 16.00 19.75 16.00 19.75 16.00 19.75 12.76 

รวมต้นทุนช่อง ONE 3,564.11 3,730.37 3,888.82 4,063.57 4,246.32 4,439.42 1,523.21 

ต้นทนุจากการผลติรายการ

ในระบบอนาลอ็ก 
- - - - - - - 

รวมต้นทุนขาย 3,564.11 3,730.37 3,888.82 4,063.57 4,246.32 4,439.42 1,523.21 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชันในการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าเช่า 

และค่าใช้จ่ายสํานักงาน โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2558 โดย

อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริงในเดือนมกราคม – กนัยายน 2557 และประมาณการของฝ่ายบริหารในปี 2557 ประกอบกับ

งบประมาณ (Budget) ปี 2558 และแผนงานในการดําเนินงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีในอนาคต จากนันในปี 2559 เป็นต้นไป 

ค่าใช้จ่ายหลกัประมาณอตัราการเติบโตทีร้อยละ 5 ต่อปี  โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด และค่าคอมมิชชัน ในปี 2558 

ประมาณการทีอัตราร้อยละ 21.5 ของรายได้ค่าโฆษณา และตังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ประมาณการทีอัตราร้อยละ 15 ของ

รายได้ค่าโฆษณา สาํหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในสว่นรายการผลติรายการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกในปี 2558 นัน 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบประมาณ และประมาณการของฝ่ายบริหาร  

 

ตารางที 13 สมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 

และค่าคอมมิชชนั 
269.10 326.11 479.15 622.90 685.18 755.77 791.39 830.96 

ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายสาํนักงาน และ

อืนๆ 
85.74 86.89 87.75 86.75 87.49 88.06 92.47 97.09 

รวมค่าใช้จ่ายช่อง ONE 354.84 413.00 566.90 709.64 772.67 843.83 883.85 928.05 

ค่าใช้จ่ายจากการผลติรายการ

ในระบบอนาลอ็ก 

139.22 - - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย  494.07 413.00 566.90 709.64 772.67 843.83 883.85 928.05 
 

 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-เม.ย. 

2572 

ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 

และค่าคอมมิชชนั 

872.51 918.64 961.94 1,010.03 1,060.54 1,116.61 384.41 
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 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-เม.ย. 

2572 

ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายสํานกังาน 

และอืนๆ 

101.94 107.04 112.39 118.01 123.91 130.11 44.79 

รวมค่าใช้จ่ายช่อง ONE 974.45 1,025.68 1,074.33 1,128.05 1,184.45 1,246.72 429.20 

ค่าใช้จ่ายจากการผลติรายการ

ในระบบอนาลอ็ก 

- - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 974.45 1,025.68 1,074.33 1,128.05 1,184.45 1,246.72 429.20 
 

4. แหล่งเงนิทุนสําหรับโครงการ 

ณ 30 กนัยายน 2557 จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง มีทนุชําระแล้วจํานวน 400.00 ล้านบาท และมีแผนในการเพิมทุนอีกจํานวน 

500 ล้านบาท ในปี 2558 จากนนัในปี 2559-2560 ทีปรึกษาปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการว่าบริษัทจะมีการเพิมทุน

อีกจํานวน 300 ล้านบาทต่อปี ในปี 2559-2560 สาํหรับใช้ในการลงทนุในบริษัทย่อย ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี สําหรับจ่ายชําระ

ค่าใบอนญุาตทีจะมีการทยอยจ่ายชําระในแต่ละปี การลงทุนในสินทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เพือ

รักษาระดบัอตัราส่วนหนีสินต่อทุนให้เป็นไปตามเงือนไขของสญัญาเงินกู้  ส่งผลให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง มีทุนชําระแล้ว 

เป็นจํานวน 900 ล้านบาทในปี 2558 จํานวน 1,200 ล้านบาท ในปี 2559 และจํานวน 1,500 ล้านบาทในปี 2560 นอกจากนี 

ในแต่ละปียงัมีเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทีอัตราดอกเบียเงินกู้ ยืมขันตํา (Minimum Loan Rate: MLR) ลบอัตราร้อยละตามที

ระบใุนสญัญากู้ ยืม 
 

5. เงนิลงทุน 

ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทนัน บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอ อุปกรณ์การผลิต และอุปกรณ์

สาํนกังานต่างๆ ในแต่ละปีดงัน ี
 

ตารางที 14 เงนิลงทุนในสินทรัพย์ 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เงินลงทนุ 93.76 17.28 10.00 21.25 16.21 25.75 10.54 21.25 

 

 2566 2567 2568 2569 2570 2571 ม.ค.-เม.ย.2572 

เงินลงทนุ 10.00 27.46 14.50 21.78 10.00 21.25 16.21 

 

ซึงในปี 2558 บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอ และซืออุปกรณ์เพิมเติมสําหรับการดําเนินงานประมาณ 

93.76 ล้านบาท ซงึสว่นใหญ่จะเป็นเงินลงทุนในสตูดิโอ และอุปกรณ์ในการออกอากาศจํานวน 78.65 ล้านบาท จากนันในปี 

2559 เป็นต้นไป จะเป็นการลงทนุสาํหรับซืออปุกรณ์เพือมาทดแทนอุปกรณ์เดิมทีเสือมสภาพลง โดยไม่มีการลงทุนในสตูดิโอ

ใหม่ หรืออปุกรณ์ทีเป็นการลงทนุหลกัเพิมเติม 

 

สาํหรับการจ่ายชําระค่าใบอนญุาตนัน เป็นไปตามทีประกาศของกสทช.ทีกําหนด โดยมีรายละเอียดการจ่ายชําระในแต่ละปี

ดงัน ี

ตารางที 15 การจ่ายชําระค่าใบอนุญาต 

 2557 2558* 2559 2560 2561 2562 2563 

สว่นราคาขนัตํา 755 - 453 151 151 - - 
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 2557 2558* 2559 2560 2561 2562 2563 

สว่นทีเกินราคาขนัตํา 181 - 181 362 362 362 362 

รวมจ่ายชําระทังสิน 936 - 634 513 513 362 362 

หมายเหตุ * เมือวันที 22 กันยายน 2557 กสทช.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางสนับสนุนการเปลียนผ่านโทรทัศน์จากระบบ
อนาล็อกไประบบดิจิตอล โดยจะเสนอให้มีการหารือกับกระทรวงการคลังเพือพิจารณาเลือนระยะเวลาการนําส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีงวดที 2 ออกไปอีก 1 ปี ซึงผู้บริหารของบริษัทเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนทีจะเกิดการเลือนระยะเวลาดงักล่าว  

 
6. อัตราคิดลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของจีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวีเป็นอตัราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถ

คํานวณได้ตามสมการดงัน ี

 
 

 

อย่างไรก็ตามในการคํานวณหาต้นทนุทางการเงินเฉลยีถ่วงนําหนักจําเป็นต้องคํานวณหาค่า Ke ซงึคํานวณได้จากสมการ 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 
 

 

โดยที 

Rf   = อตัราดอกเบียปราศจากความเสียง ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ14 ปี เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตคงเหลอื ณ วนัที 24 ธันวาคม 2557 ซงึเป็นวนัทีที

ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัทํารายงานฉบบันี เท่ากบัร้อยละ 3.28 ต่อปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

 = ค่าสมัประสทิธิความแปรปรวนของหุ้นสามัญ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเบต้าย้อนหลงั 3 

ปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึมีรายได้สว่นใหญ่จากการประกอบธุรกิจโทรทศัน์ 

รวมถึงทีวีดิจิตอลทังในสว่นการดําเนินช่องรายการ และการผลติรายการโทรทัศน์ ดงันี 
 

                  ตารางที 16 รายชือบริษัทเทียบเคียงในการคํานวณค่าเบต้า  

รายชือบริษัทเทียบเคียง ชือย่อหลกัทรัพย์ 

1. บริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) AMARIN 

2.  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) BEC 

3.  บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) MCOT 

4.   บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) MONO 

5.   บริษัท เนชนั บรอดแคสติง คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) NBC 

6.  บริษัท เนชนั มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) NMG 

7.  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) RS 

8.  บริษัท โซลชูนั คอนเนอร์ (1998) จํากดั (มหาชน) SLC 

9.   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) TRUE 

10.  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) WORK 

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

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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  จากนนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยการนําโครงสร้างเงินทนุ

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

เทียบเคียง) จะได้ค่า Unleverage Beta และนําโครงสร้างเงินทนุเป้าหมายของโครงการช่องรายการเข้าไป

แทนตามสมการ Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึจะได้ค่าเบต้า

เท่ากบั 2.418 

Rm = อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนี

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 35 ปี ตังแต่ปี 2523 – 2557 ซึงเท่ากับร้อยละ 13.75 (ทีมา: www.set.or.th 

และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านลา่งดงันี 

 

ตารางที 17 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Risk-free Rate (1) 3.28% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 10.47% 

 (3) 2.418 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 28.60% 

 

ทงันี อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดังแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 28.60 และเมือนําค่า Ke 

ไปคํานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 14.20 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตาราง

ด้านลา่ง 

Ke  =  อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นคํานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงัแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากบัร้อยละ 28.60 

Kd  =  ต้นทนุทางการเงินของหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย ซงึมีค่าเท่ากบัร้อยละ 5.75 

t  =  อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ซงึเท่ากบัร้อยละ 20.00 

D/(D+E) =  อตัราสว่นหนีสนิเป้าหมายของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 
 

ตารางที 18 การคํานวณต้นทุนถวัเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC)  

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 28.60% 

Cost of Debt หรือ Kd (2) 5.75% 

D/(D+E) (3) 0.60 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล หรือ t (4) 20.00% 

WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)} 14.20% 
 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 42 

                                                  

ตารางที 19 สรุปประมาณการกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

รายได้รวม 2,612.62 2,221.56 3,246.61 4,210.13 4,631.15 5,104.87 5,345.65 5,612.94 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 3,356.19 2,723.67 3,228.20 3,607.52 3,792.90 3,983.30 4,159.55 4,348.18 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน

ทางการเงินและภาษีเงินได้  

 (743.57)  (502.11)   18.41  602.61    838.25  1,121.56  1,186.10  1,264.75  

หกั ภาษีเงินได้           -         -         -        -               -      (79.06) (217.15) (243.29) 

บวก คา่เสือมราคาและคา่ตดั

จําหน่าย 

   261.08   265.43  265.33  265.38  258.70  241.08   237.33  241.08  

หกั เงินทนุหมนุเวยีน  (744.01) 43.65  (228.36) (222.42) (95.76) (108.36)  (49.96) (56.59) 

หกั เงินลงทนุ  (93.76) (651.28) (523.00) (534.25) (378.21) (387.75) (10.54) (21.25) 

กระแสเงินสดอิสระ  (1,320.27) (844.31) (467.62)   111.32  622.97    787.48  1,145.79  1,184.71  

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของ

กระแสเงินสดอิสระ 

1,433.18  

บวก เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค.57 

138.33  

หกั หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ 

31 ธ.ค. 57 

1,101.50  

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

 470.01  

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 4.00  

ราคาหุ้นสามญั  
(บาทต่อหุ้น) 

117.50 

 

หน่วย : ล้านบาท 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-เม.ย. 

2572 

รายได้รวม 5,893.58 6,205.00 6,497.68 6,822.56 7,163.69 7,542.21 2,596.50 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 4,538.56 4,756.05 4,963.15 5,191.62 5,430.77 5,686.14 1,952.41 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงนิและภาษีเงนิได้  

1,355.03  1,448.94  1,534.53  1,630.94  1,732.92  1,856.07    644.09  

หกั ภาษีเงินได้  (268.47) (289.79) (306.91) (326.19) (346.58) (371.21) (128.82) 

บวก ค่าเสอืมราคาและค่าตดั

จําหน่าย  
237.33  241.08  237.33  241.08   237.33     241.08   81.79  

หกั เงินทนุหมนุเวียน    (59.42)   (65.96)   (61.38)  (68.78)  (71.65) (80.85) (75.34) 

หกั เงินลงทนุ     (10.00) (27.46)  (14.50)   (21.78)  (10.00)   (21.25)   (16.21) 

กระแสเงนิสดอิสระ   1,254.47  1,306.82  1,389.07  1,455.27  1,542.02  1,623.85    505.51  
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จากการคํานวณข้างต้น ราคาหุ้นสามญัของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เท่ากับ 117.50 บาทต่อหุ้น นอกจากนี ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีเพือ

สะท้อนถงึผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีอาจมีความไม่แน่นอน โดยมีรายละเอียด ดงัน ี

กรณีที 1 : ปรับอัตราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) โดยพิจารณาปรับลดลง และเพิมขึนร้อยละ 5 

จากกรณีฐาน ในปี 2558 ซงึเป็นปีทีเริมมีการขายโฆษณาเต็มอย่างเต็มรูปแบบและเต็มปีเป็นปีแรก 

กรณีที 2 : ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา ปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้คงเหลือ

ร้อยละ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามแนวทางทีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้มีมติ

เห็นชอบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถงึหน่วยงานทีเกียวข้องพิจารณาไม่ปรับลด

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตทงั 5 ปี  

 

ตารางท ี20 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis)  

รายละเอียด  
ราคาหุ้น  
(บาท/หุ้น) 

กรณีฐาน   117.50 

กรณีที 1: อตัราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ในปี 2558 ลดลงและเพิมขึนร้อยละ 5 

จากกรณีฐาน 

103.26 - 131.74 

กรณีที 2: กรณีทีหน่วยงานทีเกียวข้องพิจารณาไม่ปรับลดค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมร้อยละ 4 ตลอดอายุ

ใบอนญุาต) และกรณีหน่วยงานทีเกียวข้องเห็นชอบกับแนวทางการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้

คงเหลอืร้อยละ 2 เป็นเวลา 5 ปี (ปี 2558 – 2562) จากนนัตงัแต่ปี 2563 ชําระในอตัราร้อยละ 4 

112.86 -152.77 

 

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเรืองระยะเวลาในการลดหย่อน

ค่าธรรมเนียมภายหลงัปี 2558 ยงัมีความไม่แน่นอน ตามทีกล่าวในข้างต้นในส่วนของต้นทุนขาย ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงไม่รวมราคาหุ้นกรณีการปรับลดค่าธรรมเนียม (กรณีที 2 ของการวิเคราะห์ความไว) เป็นมูลค่าทีเหมาะสมตามวิธีนี 

ดังนัน ราคาหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจึงเท่ากับ 103.26 – 

131.74 บาทต่อหุ้น ซงึสงูกว่าราคาในการเข้าทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท โดยสงูกว่าราคาในการเข้าทํารายการร้อยละ 

3.26 – 31.74 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่า โดยทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

ผลการประเมินมลูค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี ซงึเป็นบริษัทย่อยทีดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัช่อง ONE ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปได้ดงัน ี

 

ตารางที 21 สรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุ้นจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี กับราคาในการทํารายการ 

วิธีการคํานวณหาราคาหุ้น 
ราคาประเมิน 

โดย IFA 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเข้าทํา
รายการ  

(บาทต่อหุ้น) 

ความ
เหมาะสมของ
วิธีประเมิน 

ราคาประเมินโดย IFA 
สูงกว่า (ตํากว่า) 

ราคาทํารายการ (ร้อยละ) 

1. วิธีมลูค่าตามบญัชี 37.05 100.00 ไม่เหมาะสม (62.95) 

2. วิธีอตัราสว่นราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 109.12 – 139.02 100.00 ไม่เหมาะสม 9.12 – 39.02 

3. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 103.26 – 131.74 100.00 เหมาะสม 3.26 – 31.74 
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การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีต่างๆ นนั จะมีข้อดี และข้อด้อยทีแตกต่างกนั โดยการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าตามบัญชีเป็น

การคํานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึง โดยไม่ได้คํานึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการ

ดําเนินงานของกิจการในอนาคต อีกทัง จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีอยู่ในช่วงเริมต้นของการดําเนินธุรกิจผลิตช่องรายการโทรทัศน์ทีวี

ดิจิทลัและยงัมีผลประกอบการขาดทุน โดยมูลค่าตามบัญชีสะท้อนถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประมูลใบอนุญาตเป็นหลกั 

โดยยงัไม่ได้สะท้อนถงึศกัยภาพในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคตตลอดช่วงอายุใบอนุญาต 15 ปี จึงอาจทํา

ให้มลูค่าตามบญัชีไม่สามารถสะท้อนมลูค่ายติุธรรมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวีได้ 
 

ในขณะทีวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีมีข้อจํากัดบางประการ เช่น ความแตกต่างระหว่างบริษัทจดทะเบียนทีนํามา

เปรียบเทียบ ทงัในด้านนโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการประกอบธุรกิจ รวมถงึโครงสร้างรายได้และความหลากหลายของ

ธุรกิจ ณ ปัจจุบัน เนืองจากบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ทีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบมีสินทรัพย์และรายได้จากการประกอบ

ธุรกิจอืนนอกเหนือไปจากการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลั ซงึยงัคงอยู่ในช่วงเริมต้นของธุรกิจ ดงันัน ค่าเฉลียของอัตราส่วนราคาต่อ

มลูค่าตามบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในอดีตจึงอาจยังไม่สะท้อนถึงค่าเฉลียของธุรกิจทีเหมาะสม และอาจไม่สามารถใช้ใน

การประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นหลกัได้ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น

ว่าวิธีประเมินมลูค่าข้างต้นเป็นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของกิจการ  
 

สาํหรับวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดนนั เป็นการประเมินมลูค่าทีพิจารณาถงึความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด

ในอนาคตของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามนโยบายและแผนการดําเนินงานภายหลงัการเข้าทํารายการ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นว่าวิธีทีเหมาะสมทีสุดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี คือ วิธีมูลค่า

ปัจจบัุนสุทธิของกระแสเงนิสด โดยช่วงราคาทีเหมาะสมเท่ากับ 103.26 – 131.74 บาทต่อหุ้น ซึงสูงกว่าราคาในการ

เข้าทํารายการหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.26 – 31.74 อย่างไรก็ดี เนืองด้วยปัจจุบันช่องทีวีดิจิทัล ONE ยังคง

อยู่ในช่วงเริมต้นดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในอนาคตอาจยงัมีความไม่แน่นอน โดยการขายหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็ม

เอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในราคามูลค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าตามบัญชีของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ณ 30 กันยายน 2557 

เท่ากบั 37.50 บาทต่อหุ้น) ให้แก่กลุม่นายถกลเกียรติ ซึงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ 

อีกทงัการเข้าทํารายการดงักล่าวจะก่อเกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) และลดความเสียงของบริษัทฯ ใน

การดําเนินการช่องทีวีดิจิทลั ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงนิอิสระเห็นว่าการสละสิทธิซือหุ้นเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิงให้กับกลุ่มนายถกลเกียรติในราคามูลค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสม 

 

1.3.2 ความเป็นธรรมของเงอืนไขในการเข้าทํารายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้าทํารายการในครังนีจากข้อตกลงระหว่างคู่สญัญา

และ/หรือสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้งจากบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฎในส่วนที 1 

ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี  และเห็นว่า เงือนไขเกียวกบัการโอนหุ้นและชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท

รดดิง ทีกลุ่มนายถกลเกียรติต้องปฏิบัติตามนัน เป็นเงือนไขโดยทัวไปของการใช้สิทธิซือหุ้ นสามัญเพิมทุนและเป็นเงือนไข

เดียวกันกับทีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม อีกทัง ในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้ นได้มีการกําหนดเงือนไขหลายประการทีช่วยรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  จากการเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุม่นายถกลเกียรติในครังนี เช่น 
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 ข้อกําหนดให้มีการโอนย้ายบคุลากรและจําหน่ายสนิทรัพย์และอปุกรณ์เฉพาะในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์

ของซีเนริโอ (ซงึเป็นกิจการทีกลุม่นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุมและมีการประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัล

ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง) มายงัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เพือให้ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ทีจะแพร่

ภาพทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิทลั ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

เพียงแห่งเดียว (ขณะทีซีเนริโอสามารถดําเนินธุรกิจทีไม่เป็นการแข่งขันกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ต่อไปได้ เช่น 

ธุรกิจละครเวท ีธุรกิจจดัการแสดงคอนเสร์ิต)  

 การกําหนดราคาค่าตอบแทนการให้อนญุาตงานอนัมีลขิสทิธิ ระหว่างคู่สญัญาจะเป็นราคาตลาด 
 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้นจะทีช่วยลดความเสียงทีอาจจะเกิด

ความขดัแย้งจากการประกอบธุรกิจทีแข่งขนักันระหว่างกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงกับกลุ่มนายถกลเกียรติ อีกทังช่วยเพิม

ศักยภาพในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพ น่าสนใจของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และช่วยให้การบริหาร

จัดการและการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและคล่องตัวเพิมขึน โดยเงือนไขดังกล่าวมิได้ทําให้

บริษัทฯ เป็นผู้ เสยีประโยชน์แต่อย่างใด ดงันนัเงอืนไขในการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิง ให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรต ิจงึมีความความเหมาะสม 
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ส่วนที 2  การขออนุมัตกิารจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จาํกัด 

 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

กรณีทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้บริษัทฯ สละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ให้แก่กลุ่มนายถกล

เกียรติ และกลุม่นายถกลเกียรติได้เข้าซือหุ้นสามญัและหุ้นสามญัเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงจะส่งผลให้กลุ่มนาย

ถกลเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํานวน 4,410,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่าย

แล้วทงัหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง (ภายหลงัจากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทุนแล้ว) รวมทังมีการโอนย้าย

บคุลากรและจําหน่ายสนิทรัพย์และอปุกรณ์เฉพาะในสว่นงานผลติละครและรายการโทรทัศน์ของซีเนริโอ (ซึงเป็นกิจการทีกลุ่ม

นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม โดยนายถกลเกียรติถือหุ้ นซีเนริโอร้อยละ 52.50) และเอ็กแซ็กท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 

มายงัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เพือให้ธุรกิจผลติละครและรายการโทรทัศน์ทีจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และช่องทีวี

ดิจิทลั ONE ในอนาคตรวมอยู่ภายใต้การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เพียงแห่งเดียว   
 
ดงันนั เพือเป็นการเพิมประสทิธิภาพในการบริหารจดัการและความคลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลและสือโทรทัศน์ของ

กลุม่บริษัทฯ และเพือให้สอดคล้องกบัโครงสร้างธุรกิจทีเปลยีนแปลงไปตามข้อกําหนดและ/หรือเงือนไขของสญัญาระหว่างผู้ ถือ

หุ้นจากการเข้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติข้างต้น บริษัทฯ จึงประสงค์จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจอนัเกียวเนืองกบัธุรกิจทีวีดิจิทัลและธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิง อันได้แก่ แอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์และงานบันเทิงต่างๆ (ให้เช่าสตูดิโอ) ให้มาอยู่

ภายใต้การถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงทังหมด ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 24 

ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ขายหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอ ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ ทงัทางตรงและทางอ้อมทังหมด15 จํานวน 

2,531,249 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.5 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ใน

ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่ารายการทังสิน 253,124,900 บาท ขณะทีซีเนริโอ (มีนายถกลเกียรติเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ใน

สดัสว่นร้อยละ 52.50) ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อีกฝ่ายหนงึของแอ็กซ์ สตดิูโอจะขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอทีตนถือครองอยู่ทังหมด16 

ในราคาหุ้นละ 100 บาท ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงเช่นกนั โดยภายหลงัการเข้าทํารายการดงักล่าว จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรด

ดิงจะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ในแอ็กซ์ สตูดิโอ และแอ็กซ์ สตูดิโอ จะให้บริการให้เช่าสตูดิโอสําหรับผลิตละครและ

รายการโทรทศัน์ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงเป็นหลกั (จากเดิมทแีอ็กซ์ สตดิูโอ ให้เช่าสตูดิโอสําหรับธุรกิจผลิตละครและ

รายการโทรทศัน์ของกลุม่บริษัทฯ (ผ่านเอ็กแซ็กท์) และซีเนริโอ (กิจการทีกลุม่นายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม)) ทังนีโครงสร้าง

การถือหุ้นของแอ็กซ์ สตดิูโอ ก่อนและภายหลงัการเข้าทํารายการ ปรากฏในแผนภาพที 2 ในบทสรุปสาํหรับผู้บริหาร  

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเข้าทํารายการขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้อมให้กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

ต่อเมือทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการสละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางสว่นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุม่นายถกลเกียรติ  

 

                                                             
15 บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในแอ็กซ์ สตูดิโอ ผ่าน ซีเนริโอ โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้อยละ 50 (ข้อมลู ณ วันที 20 

มิถุนายน 2557) ขณะทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในซีเนริโอผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ม 
มีเดีย”) ในสัดส่วนร้อยละ 25 (ข้อมลู ณ วันที 22 เมษายน 2557) และบริษัทฯ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วนร้อยละ 99.92 
(ข้อมลู ณ วนัที 18 เมษายน 2557)  

16  ซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตดูิโอ จํานวน 2,024,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 (ข้อมลู ณ วนัที 20 มถินุายน 2557) 
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2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

การขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริษัทฯ ถือครองทังทางตรงและทางอ้อมทังหมดจํานวน 2,531,249 หุ้น ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี    

เทรดดิง ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมลูค่า 253,124,900 บาทนนั ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียว

โยงกนั โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสดุ ณ วันที 30 กันยายน 2557 

ดงัน ี

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์  

1. เกณฑ์มลูค่าของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีทํารายการ  / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

ขนาดรายการ = 62.50% * 384.42 ล้านบาท / 572.15 ล้านบาท 

 = 41.99% 

NTA ของแอ็กซ์ สตูดิโอ 

(ล้านบาท) 

= สนิทรัพย์รวม – สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน – สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี – หนีสนิรวม – 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

= 655.18 –  0.00 – 0.00 – 270.76 – 0.00 

= 384.42  

NTA ของ GRAMMY 

 (ล้านบาท) 

= สนิทรัพย์รวม – ค่าความนิยม – สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน

อืน* – หนีสนิรวม – สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

= 15,950.24 – 74.82 – 342.11 – 148.08* – 13,918.17 – 894.91  

=  572.15 

หมายเหต ุ * การคํานวณ NTA ของบริษัทฯ ไม่ได้หักรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีเป็นค่าลิขสิทธิ ต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ เนือร้องและ
ทํานองเพลง ค่าสิทธิรายการ ค่าลิขสิทธิ ภาพยนตร์และการ์ตนู เกมคอมพิวเตอร์ และสิทธิอืน  ๆเนืองจากเป็นสินทรัพย์
ไมม่ตีวัตนทีก่อให้เกิดรายได้หลกัของบริษัทฯ 

 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสทุธิของกิจการทีทํารายการ / กําไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

       -ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจาก GRAMMY มีผลประกอบการขาดทนุ- 

 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสงิตอบแทน = จํานวนเงินทีได้รับ / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

ขนาดรายการ = 253.13 ล้านบาท / 15,950.24 ล้านบาท 

 = 1.59% 

 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้ นทุนทีบริษัทจดทะเบียนออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ = จํานวนหุ้นทีบริษัทจดทะเบียนออกเพือชําระค่า

สนิทรัพย์  / จํานวนหุ้นชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  

-ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ เนืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย์- 

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกียวโยง 

ขนาดรายการเกียวโยง = มลูค่าสงิตอบแทน / NTA ของ GRAMMY 

 = 253.13 ล้านบาท / 572.15 ล้านบาท 

 = 44.24% 
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การขายหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริษัทฯ ถือครองทางตรงและทางอ้อมให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงดังกล่าว เป็นรายการ

จําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ทมีีขนาดรายการสงูสดุ เท่ากับร้อยละ 41.99 คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน (NTA) และ

เมือรวมกับขนาดรายการสละสิทธิซือหุ้ นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงบางส่วนให้กับกลุ่มนายถกลเกียรติใน

รายการก่อนหน้า ซึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 33.99 คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน (NTA) จะมีขนาด

รายการรวมเท่ากับร้อยละ 75.98 ซึงมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึง

สนิทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป  นอกจากนี รายการดังกล่าวมีขนาดรายการทีเกียวโยงกัน เท่ากับ

ร้อยละ 44.24 และร้อยละ 77.04 ของสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ตามลําดับ คิดเป็นขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 121.28  ซึง

มากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการ

ดงักลา่วของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนน

เสยีงอนมุติัไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน

ของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยี โดยรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยีและไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีดงัน ี

 

ตารางที 22 รายชือผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ทีไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ  

รายชือ 
จาํนวนหุ้นทีถอืใน GRAMMY  

ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในการทํารายการ 
จาํนวนหุ้น % 

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,840 0.87  เป็นกรรมการและจะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิงในสดัสว่นร้อยละ 49.00 (ภายหลงัที

ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิม

ทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกล

เกียรติ)  

 ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สาย

ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทีวีของบริษัทฯ ซึงอยู่ใน

กลุม่ผู้ทีดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกต่อจาก

ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ) 

 ดํารงตําแหน่งกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่

ของซีเนริโอในสดัสว่นร้อยละ 52.50  

2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ  51,920  0.01 พีสาวของนายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

หมายเหต ุข้อมลูการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วนัที 8 มกราคม 2558  
 

2.1.2 คู่สัญญาและเงอืนไขสําคัญของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 

 

 คู่สัญญา 

คู่สญัญา :  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซีเนริโอ จํากดั ในฐานะผู้ขาย 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั ในฐานะผู้ ซือ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ระหว่างกนั         

:  จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี เทรดดิง ในสดัสว่นร้อยละ 51.00  (ภายหลงัทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมัติการสละสิทธิซือ

หุ้นสามญัเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุม่นายถกลเกียรติ) 
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 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (นายถกลเกียรติดํารงตําแหน่งเป็น

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวีของบริษัทฯ ซึงอยู่ในกลุ่มผู้

ทีดํารงตําแหน่งระดบับริหารสรีายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ) เป็นกรรมการ

และถือหุ้นจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ในสดัส่วนร้อยละ 49.00 (ภายหลงัทีประชุมผู้ ถือ

หุ้นอนุมัติการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่ม

นายถกลเกียรติ)  

 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณดํารงตําแหน่งกรรมการและเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของซีเนริโอในสดัสว่นร้อยละ 52.50 

  

 สรุปเงือนไขสําคัญของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 

คู่สญัญา :  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซีเนริโอ จํากดัในฐานะผู้ขาย 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากดั ในฐานะผู้ ซือ 

ทรัพย์สนิในการเข้า

ทํารายการ  

: บริษัทฯ จะขายหุ้นสามญัของแอ็กซ์ สตดิูโอ ทีถือครองอยู่โดยบริษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้อม 

รวมจํานวน 2,531,249 หุ้น  

มลูค่าทีซือขาย : 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมลูค่าการทํารายการ จํานวน 253,124,900 บาท 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ 

เงือนไขบงัคบัก่อน : ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัการสละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิง จํานวน 4,408,000 หุ้น ให้แก่กลุม่นายถกลเกียรติ รวมทังมีมติอนุมัติการขายหุ้นแอ็กซ์ 

สตูดิโอ ทีถือโดยบริษัทฯ ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน

ของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยี  

เงือนไขเกียวกบั

ระยะเวลาเข้าทํา

รายการ  

: บริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัการเข้าทํารายการที 1 เสร็จสนิ โดยคาดว่าจะเกิดขนึภายใน

ปี 2558 

 

  

 มูลค่าสิงตอบแทน เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน  

การเข้าทํารายการในครังนี ถือเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าหุ้นแอ็กซ์ 

สตดิูโอทีบริษัทฯ ถือครองทางตรง จํานวน 2,024,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 202,499,900 

บาท จากจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นชําระแล้วทังหมดของจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง (ภายหลงัการเพิมทุนจากการทํารายการที 1) นอกจากนี จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงจะซือหุ้น

แอ็กซ์ สตูดิโอส่วนทีเหลือจากซีเนริโอ จํานวน 2,024,998 หุ้น ในราคาเท่ากันทีหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 

202,499,800 บาท โดยการจ่ายชําระค่าหุ้นในวันทีบริษัทฯ และซีเนริโอ โอนหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอทีตนถือครองอยู่ให้แก่จี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทงันกีรณีทีประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2558 อนุมัติการสละสิทธิการซือหุ้นสามัญเพิมทุน

บางสว่นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ รวมทังมีมติอนุมัติการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้แก่จี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ภายในปี 

2558 โดยสรุปประมาณการกระแสเงินสดจากการเข้าทํารายการที 2 ได้ดงัน ี
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หน่วย : บาท บริษัทฯ ซีเนรีโอ* 
จเีอ็มเอ็ม วัน  

ทีวี เทรด 

1. บริษัทฯ ขายเงินลงทนุใน แอ็กซ์ สตูดิโอ 

จํานวน  2,024,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

ให้กบัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง  

+202,499,900  -202,499,900 

2. ซีเนรีโอขายเงินลงทนุใน แอ็กซ์ สตูดิโอ 

จํานวน 2,024,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

ให้กบัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง 

  +202,499,800 -202,499,800 

กระแสเงนิสดสุทธิจากการเข้าทํารายการที 2 +202,499,900 +202,499,800 -404,999,700** 

หมายเหต ุ *บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในแอ็กซ์ สตดูิโอ ผ่านซีเนริโอ โดยซีเนริโอถือหุ้นในแอ็กซ์ สตูดิโอในสัดส่วนร้อยละ 50 (ข้อมลู 

ณ วนัที 20 มถินุายน 2557) ขณะทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในซีเนริโอผ่านบริษัทย่อย คือ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสัดส่วน

ร้อยละ 25 (ข้อมลู ณ วนัที 22 เมษายน 2557) และบริษัทฯ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มเีดีย ในสดัส่วนร้อยละ 99.92 (ข้อมลู 

ณ วนัที 18 เมษายน 2557)  

**จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงคาดว่าจะจ่ายชําระค่าหุ้นแอ็กซ์ สตดูิโอ โดยใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และคาดว่าจะ

จ่ายชําระคืนจากเงินทีได้ในการดําเนินธรุกิจ 

 

2.1.3 ข้อมูลสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 

 

(1) ประวัติและความเป็นมาของแอ็กซ์ สตูดิโอ  

บริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากดั ได้จดทะเบียนจดัตงัเมือวนัที 27 พฤษภาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท 

โดยมีวตัถปุระสงค์การประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง ทังนี ในช่วงทีผ่าน

มา แอ็กซ์ สตดิูโอ มีการเปลยีนแปลงและพฒันาทีสาํคญัด้านเงินทนุ และการประกอบธุรกิจ ดงัน ี 

2553  เดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทฯ และซีเนริโอร่วมกันจัดตังแอ็กซ์ สตูดิโอ ด้วยทุนจดทะเบียน 200 

ล้านบาท 

2555  เดือนกนัยายน  2555 แอ็กซ์ สตดิูโอ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 315 ล้านบาท 

2556  เดือนตลุาคม  2556 แอ็กซ์ สตดิูโอ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 405 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 แอ็กซ์ สตดิูโอ มีทนุจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว จํานวน 405 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามญัจํานวน 4,050,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท  

 

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

แอ็กซ์ สตูดิโอ ประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง โดยมีสํานักงานและโรง

ถ่ายตงัอยู่ทเีลขที 9/9 หมู่ที 1 ตําบลบางควูัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บนทีดินเนือทีกว่า 33 ไร่ ซึง

ประกอบด้วย อาคารและสถานทีจําลองสาํหรับการถ่ายทําละครและรายการโทรทศัน์ จํานวน 8 แห่ง ดงันี 

 อาคาร S1 ราชดําเนิน :  อาคารทีมีสตดิูโอขนาดใหญ่สาํหรับการถ่ายทําในทกุรูปแบบมีสระถ่ายทํา รองรับการ

ถ่ายทําบนผิวนํา พร้อมสิงอํานวยความสะดวกครบวงจร ตกแต่งให้เป็นอาคารริมถนนราชดําเนิน สไตล์ 

Modern Architecture ในยโุรป 
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 อาคาร S2 เอราวัณ : อาคารทีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ให้เป็นบรรยากาศแบบยุโรปร่วมสมัย 

สามารถใช้เป็นฉากสถานทีต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสแียกราชประสงค์ หรือต่างประเทศ 

 อาคาร S3 เจริญกรุง : อาคารขนาดใหญ่ทีมีสตูดิโอสําหรับการถ่ายทําทังขนาดใหญ่และขนาดกลาง ภายใน

ตกแต่งเป็นตกึแถวโบราณย่านถนนเจริญกรุง 

 อาคาร S4 สขุุมวิท : อาคารสมัยใหม่ตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัย ซึงมีส่วนของอาคารสํานักงานสามารถ

ปรับเปลียนให้กลายเป็น โรงแรม โรงพยาบาล สํานักงาน และยังมีบ่อคอนกรีตสําหรับถ่ายทําฉากผิวนําอยู่

ภายใน 

 อาคาร B5 นางเลิง : สถานทีถูกตกแต่งให้เป็นตึกแถวโบราณย่านนางเลิง สามารถจําลองให้กลายเป็นย่าน

การค้า 

 อาคาร B6 สถานีอดุมสขุ : ใช้เป็นอาคารสาํนกังาน มีพืนทีสาํหรับเก็บรักษาอปุกรณ์ประกอบฉาก 

 อาคาร B7 ราษฎร์บรูณะ : เป็นสถานทีเก็บฉากขนาดใหญ่  

 อาคาร S8 วังราชพฤกษ์ : อาคารสถานทีถูกตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลให้ความรู้สกึของวัง

โบราณ ออกแบบให้สามารถถ่ายทําได้หลากหลายมมุ และภายในตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม 

 

ทังนี ลกูค้าผู้ ใช้บริการเช่าอาคารและสถานทีจําลองของแอ็กซ์ สตูดิโอ โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็น

บริษัทในกลุม่บริษัทฯ และอีกร้อยละ 20 เป็นลกูค้าภายนอกทวัไป 

 

 ภาพอาคารและสถานทีจาํลองสําหรับให้เช่าเพือใช้ในการถ่ายทําละครและรายการโทรทัศน์ของแอ็กซ์ สตูดิโอ 

 

(3) รายชือผู้ถอืหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอ ณ วนัที 20 มิถนุายน 2557 และภายหลงัการเข้าทํารายการ มีรายละเอียดดงัน ี 
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ตารางท ี23 ผู้ถอืหุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอ ก่อนและหลังการเข้าทํารายการ 

 รายชือ 
ก่อนการเข้าทํารายการ 

ณ วันที 20 มิถุนายน 2557 
หลังการเข้าทํารายการ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 2,024,999 50.00 - - 

2 บริษัท ซีเนริโอ จํากดั* 2,024,998 50.00 - - 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จํากัด - - 4,049,997 100.00 

3 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 1 0.00 1 0.00 

4 นางสมศรี พฤทธิพนัธุ์  1 0.00 1 0.00 

5 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา 1 0.00 1 0.00 

 รวม 4,050,000 100.00 4,050,000 100.00 

หมายเหต ุ*  ณ วนัที 22 เมษายน2557 ผู้ ถือหุ้น 5 อนัดบัแรกของซีเนริโอ ประกอบด้วย (1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 52.50 
(2) จีเอ็มเอ็ม มเีดีย ถือหุ้นร้อยละ 25 (ณ วนัที 18 เมษายน 2557 บริษัทฯ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม มเีดีย ในสดัส่วนร้อยละ 99.92) 
(3) นางสมศรี พฤทธิพนัธุ์ ถือหุ้นร้อยละ 4 (4) นางสาวสธุาสินี บศุราพนัธ์ ถือหุ้นร้อยละ 4 และ (5) นายนิพนธ์ ผิวเณร ถือหุ้น
ร้อยละ 3.29 

 
 (4)   คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที 20 มิถนุายน 2557 คณะกรรมการบริษัทของแอ็กซ์ สตดิูโอ มีรายชือดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 24 คณะกรรมการบริษัทของแอ็กซ์ สตูดิโอ ณ วันที 20 มิถนุายน 2557 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 น.ส.บษุบา ดาวเรือง กรรมการ  

2 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา กรรมการ 

3 น.ส.สวิุมล จงึโชติกะพิศิฐ กรรมการ  

4 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการ 

5 นางสมศรี พฤทธิพนัธุ์  กรรมการ 

6 นายนิพนธ์ ผิวเณร กรรมการ 

7 นายศศวัต บษุยพนัธ์ กรรมการ 

ทีมา : บริษัทฯ  

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ได้แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือนางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ 

อยุธยา หรือนางสาวสวิุมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือชือร่วมกับนายถกลเกียรติ วีรวรรณ หรือนางสมศรี พฤทธิ

พนัธุ์ หรือนายศศวตั บษุยพนัธ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท ทงันี ภายหลงัการเข้าทํารายการ 

อาจมีการเปลยีนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือของแอ็กซ์ สตูดิโอเพือให้สอดคล้องกับการ

โครงการการถือหุ้นทีเปลยีนแปลงไป   
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 (5) สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของแอ็กซ์ สตูดิโอ สําหรับปีสินสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบ

การเงินสําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557 ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

ตารางที 25 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของแอ็กซ์ สตูดิโอ  

สําหรับปีบัญชี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557   

บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จาํกัด  งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 30 ก.ย. 57 

สินทรัพย์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      94.53       52.77    100.68       32.90  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน             -               -        13.24       11.34  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 1.68  19.43  2.28  5.34  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    96.21     72.20   116.21     49.59  

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์    108.46    459.38    556.74     605.47  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน             -               -          11.31          0.12  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  108.46   459.38   568.05    605.59  
รวมสินทรัพย์  204.68   531.58   684.26    655.18  
หนีสิน     

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน        2.46       68.42         3.89          3.30  

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี             -        10.50       18.00       27.00  

หนีสนิหมนุเวียนอืน        0.54         1.14         0.61          0.96  

รวมหนีสินหมุนเวียน      3.00     80.06     22.50     31.26  

เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธิจากสว่นทีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี             -     134.50    262.00     239.50  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน             -     134.50    262.00     239.50  
รวมหนีสิน      3.00   214.56   284.50    270.76  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

ทนุทีออกและชําระแล้ว   200.00    315.00    405.00     405.00  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม - ยงัไม่ได้จดัสรร        1.68         2.03       (5.24)     (20.58) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น   201.68   317.03   399.76    384.42  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  204.68   531.58   684.26    655.18  

 

บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จาํกัด  งบการเงนิรวม 

งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 ม.ค.–ก.ย. 57 

รายได้จากการบริการ         -           -      68.03     69.40  

รายได้อืน    2.45     1.35        0.53        0.13  

รวมรายได้   2.45    1.35     68.56  69.53  

ต้นทนุขายและบริการ         -           -      51.03  60.07  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร          0.34           0.89         17.81         14.50  

รวมค่าใช้จ่าย   0.34    0.89     68.83  74.57  
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บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จาํกัด  งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 ม.ค.–ก.ย. 57 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 

  2.11    0.45    (0.27) (5.03) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         -           -       (7.00) (10.30) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   2.11    0.45    (7.27) (15.33) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (0.63)   (0.11)            -        -   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี   1.48    0.35    (7.27) (15.33) 

 
บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จาํกัด  งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2554 2555 2556 ม.ค.–ก.ย. 57 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)     32.10            0.90  5.17  1.59  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)     31.54            0.66  5.06  1.42  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) N/A         N/A 10.28  7.53  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี (วนั) N/A N/A 35.03         47.82  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) N/A N/A 1.42          23.82  

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลยี (วนั) N/A N/A 253.21          15.12  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) N/A N/A 25.00% 13.45% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) N/A N/A -1.18% -7.44% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 60.24% 25.87% -10.61% -22.05% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 0.73% 0.13% -2.03% -5.21% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 0.72% 0.09% -1.20% -3.05% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า)          0.01  0.00  0.11  0.14  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)         0.01  0.68  0.71  0.70  

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของแอ็กซ์ สตูดิโอ 

รายได้ 

แอ็กซ์ สตูดิโอ จัดตังขึนเมือวันที 27 พฤษภาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร 

ภาพยนตร์ และงานบนัเทิง โดยในปี 2553 – 2555 แอ็กซ์ สตดิูโอยังอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างสตูดิโอเพือให้เช่า จึงยัง

ไม่มีรายได้จากการให้บริการ และเริมมีรายได้จากการให้บริการพืนทีเช่าครังแรกในปี 2556 จํานวน 68.03 ล้านบาท และ

เพิมขนึในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เป็นจํานวน 69.40 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขนึร้อยละ 67.78 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปีก่อนหน้า เนืองจากในปี 2556 แอ็กซ์ สตดิูโอ ยงัไม่ได้เปิดให้บริการเต็มปี 

 

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน 

ในปี 2556 (ปีแรกทีแอ็กซ์ สตูดิโอ เริมเปิดให้บริการเช่าพืนทีสตูดิโอ) และในงวด 9 แรกของปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและ

บริการจํานวน 51.03 ล้านบาท และ 60.07 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 75.00 และร้อยละ 86.55 ของรายได้จากการ
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ให้บริการในแต่ละปี โดยต้นทุนขายและบริการประกอบด้วย ค่าเสือมราคาซึงเริมบันทึกในปี 2556 เมือสินทรัพย์ก่อสร้างแล้ว

เสร็จและพร้อมสําหรับการให้เช่า ค่าสาธารณูปโภคและค่าบํารุงรักษา ต้นทุนค่าผลิตฉาก เป็นต้น นอกจากนี ตังแต่ปี 2556 

แอ็กซ์ สตดิูโอมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึน เนืองจากบริษัทเริมมีการว่าจ้างพนักงานสําหรับดําเนินงาน รวมถึงมี

ค่าใช้จ่ายสํานักงานและค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจํานวน 17.81 ล้านบาท ในปี 

2556 และ 14.50 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ทังนี ตังแต่เริมเปิดให้บริการแอ็กซ์ สตูดิโอ ยังคงมีผลขาดทุนสทุธิ

จํานวน 7.27 ล้านบาท ในปี 2556 และจํานวน 15.33 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เนืองจากยงัเป็นช่วงเริมต้นของ

การให้บริการ 

 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์หลกัของแอ็กซ์ สตดิูโอ ประกอบด้วย ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยบริษัททยอยลงทุนในทีดินและการก่อสร้างสตูดิโอ

สาํหรับให้เช่ามาอย่างต่อเนือง โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และวนัที 30 กันยายน 2557 บริษัทมีทีดิน อาคาร และ

อปุกรณ์จํานวน 108.46 ล้านบาท 459.38 ล้านบาท 556.74 ล้านบาท และ 605.47 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนร้อยละ 323.54 

ร้อยละ 21.19 และร้อยละ 8.75 ตามลาํดบั นอกจากนี ณ สินงวดปี 2554 – 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

คงเหลือจํานวน 94.53 ล้านบาท 52.77 ล้านบาท และ 100.68 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงเกิดจากการทยอยเพิมทุนของบริษัท

ในช่วงดังกล่าว แต่บริษัทยังไม่ได้ใช้เงินเพิมทุนในการลงทุนซือทีดินและ/หรือก่อสร้างสตูดิโอเต็มจํานวน ทังนี ณ วันที 30 

กันยายน 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 32.90 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สินปี 2556 เนืองจากการ

ลงทนุในทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิมเติม รวมถงึการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมบางสว่น 

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 แอ็กซ์ สตดิูโอ มีหนีสนิรวมจํานวน 3.00 ล้านบาท 214.56 ล้านบาท และ 284.50 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ในปี 2555 – 2556 หนีสนิรวมเพิมขนึ 211.56 ล้านบาท และ 69.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกใช้เงินกู้ ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน วงเงินจํานวน 280.00 ล้านบาท สําหรับการก่อสร้างสตูดิโอ โดยแอ็กซ์ สตูดิโอ ต้องชําระคืนเงิน

กู้ ยืมจํานวนดงักลา่วให้เสร็จสนิภายในเดือนธันวาคม ปี 2564 สําหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2557 แอ็กซ์ สตูดิโอ มีหนีสินรวม

จํานวน 270.76 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สินปี 2556 ร้อยละ 4.83 จากการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวระหว่างงวดตังแต่เดือน

มกราคม 2557 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ สินปี 2554 – 2556 มีจํานวน 201.68 ล้านบาท 317.03 ล้านบาท และ 399.76 ล้านบาท ตามลําดับ 

โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิมขึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 57.19 และร้อยละ 26.10 หรือ 115.35 ล้านบาท 

และ 82.73 ล้านบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมทุนชําระแล้วจํานวน 115.00 ล้านบาท และ 90.00 ล้านบาท 

ในขณะทีแอ็กซ์ สตดิูโอมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 5.24 ล้านบาท ณ สินปี 2556 และเพิมขึนเป็น 20.58 ล้านบาท ณ วันที 30 

กนัยายน 2557 จากผลประกอบการทีขาดทนุเพิมขนึในงวดดงักลา่ว  

 

(6) สภาวะอุตสาหกรรม 

ข้อมูลมูลค่าตลาดโฆษณาและธุรกิจสือโทรทัศน์ซึงเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของแอ็กซ์ สตูดิโอ มี

รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6 ของรายงานฉบบันี  
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2.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

2.2.1  วัตถปุระสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอ ทีบริษัทฯ ถือครองทังหมดทังทางตรงและทางอ้อม หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของหุ้นที

จําหน่ายแล้วทังหมดของแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของแอ็กซ์ 

สตูดิโอให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจทีเปลียนแปลงไปของกิจการทีประกอบธุรกิจเกียวกับทีวี

ดิจิทลั (อนัได้แก่ กลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง) และกิจการทีประกอบธุรกิจเกียวกับการผลิตละครและรายการโทรทัศน์ (อัน

ได้แก่ ซีเนริโอ ซงึเป็นกิจการทีกลุ่มนายถกลเกียรติมีอํานาจควบคุม) ภายหลงักลุ่มนายถกลเกียรติเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่อีก

ฝ่ายของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงร่วมกับบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี     

เทรดดิง (ภายหลงัจากจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทําการเพิมทนุแล้ว) และซีเนริโอได้โอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ใน

สว่นงานผลติละครและรายการโทรทัศน์มาดําเนินการภายใต้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงเพียงแห่งเดียว ทังนี ภายหลงัจากการ

เข้าทํารายการดังกล่าว การทีแอ็กซ์ สตูดิโอ ซึงประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง มี

สถานะเป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จะมีสว่นช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความคล่องตัวใน

การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลัและการผลติละครและรายการโทรทศัน์ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง อีกทังจะช่วยให้จีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิง ได้มาซงึสนิทรัพย์หรือธุรกิจทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตละครและรายการโทรทัศน์

ของช่องทีวีดิจิทลั ONE ให้มีคณุภาพและมีความน่าสนใจ  เพือเพิมความนิยม (Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณา 

โดยกรณีผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทลั ONE เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทีคาดหวังไว้ บริษัทฯ ย่อมได้ประโยชน์จากการ

เป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง 

 

2.2.2  เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 

 

ข้อดีของการทํารายการ  

1) เพิมประสทิธิภาพและความคลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ 

ภายหลงัการเข้าทํารายการ แอ็กซ์ สตูดิโอทีประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง 

(ซงึปัจจบุนั ลกูค้าสว่นใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นกลุม่บริษัทฯ (ได้แก่เอ็กแซ็กท์และซีเนริโอทีมีธุรกิจหลกัในการผลิตละคร

และรายการโทรทศัน์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ สําหรับออกอากาศในช่องฟรีทีวี ช่องทีวีดิจิทัล และช่องทีวีดาวเทียมของกลุ่ม

บริษัทฯ) จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ซึงจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลและการ

ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีได้รับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ในส่วนธุรกิจ

ผลติละครและรายการโทรทศัน์ของซีเนริโอมาดําเนินการนัน มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

มากขนึ  

 

2) เพิมศกัยภาพและขีดความสามารถการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจ 

ภายหลงัการเข้าทํารายการก่อนหน้า ซงึจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จะรับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ในส่วนธุรกิจผลิต

ละครและรายการโทรทัศน์จากซีเนริโอและเอ็กแซ็กท์ เพือให้ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ทีจะแพร่ภาพทาง
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สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี ช่องทีวีดาวเทียม และช่องทีวีดิจิทลั ONE ในอนาคตอยู่ภายใต้การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิง เพียงแห่งเดียว ดังนัน ด้วยเหตุทีธุรกิจของแอ็กซ์ สตูดิโอ และกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เป็นธุรกิจที

เกียวเนืองและสนบัสนุนซึงกันและกัน กล่าวคือ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงต้องใช้สถานทีในการถ่ายทําละครและ

รายการโทรทศัน์ สง่ผลให้การเข้าทํารายการดงักลา่ว จะช่วยให้จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ได้มาซึงสินทรัพย์หรือธุรกิจที

จะช่วยเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการผลิตละครและรายการโทรทัศน์ของช่องทีวีดิจิทัล ONE ให้มีคุณภาพ

และมีความน่าสนใจ ซึงคุณภาพของเนือหารายการ (Content) เป็นปัจจัยสําคัญหนึงในการเพิมความนิยม (Rating) 

ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายต่อช่องทีวีดิจิทัลของกลุ่มบริษัทฯ ซึงจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล 

ONE เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทีคาดหวงัไว้ และส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในจีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงในอนาคต 

 

3) บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดสาํหรับใช้เป็นเงินทนุในการดําเนินธุรกิจด้านอืนของกลุม่บริษัทฯ 

การขายหุ้นของแอ็กซ์ สตดิูโอ ทีบริษัทฯ ถือครองทางตรง จํานวน 2,024,999 หุ้น ดงักลา่ว จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินสด

จากจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ประมาณ 202.50 ล้านบาท ซงึบริษัทฯ สามารถนําเงินจํานวนดังกล่าว เพือใช้เป็นแหล่ง

เงินทนุสาํหรับการดําเนินธุรกิจหรือขยายการลงทนุในธุรกิจด้านอืนของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนั  

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทํารายการ  

-ไม่มี – 

 

2.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระบุว่า เนืองจากการเข้าทํารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพือปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทย่อย (แอ็กซ์ สตูดิโอ) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจทีเปลียนแปลงไปตามข้อกําหนดและ/หรือเงือนไขของสญัญา

ระหว่างผู้ ถือหุ้นจากการเข้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มนายถกลเกียรติในรายการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า 

การทีบริษัทฯ และซีเนริโอขายหุ้นทงัหมดของแอ็กซ์ สตดิูโอทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ทงัทางตรงและทางอ้อมให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

เทรดดิงในครังน ีจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเพิมศักยภาพ

และขีดความสามารถในการผลติละครและรายการโทรทศัน์ทีมีคุณภาพของช่องทีวีดิจิทลั ONE ซึงในกรณีทีผลการดําเนินงาน

ของช่องทีวีดิจิทลั ONE เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทีคาดหวงัไว้ บริษัทฯ ย่อมได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี เทรดดิง ดงันนั การขายหุ้นของแอ็กซ์ สตดิูโอ ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ซงึเป็นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ใน

ครังนี น่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่าการเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอก ทีแม้บริษัทฯ อาจมีโอกาสทีจะกําหนดราคา

เสนอขายหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอ และ/หรือเงือนไขการเข้าทํารายการทีดีกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเสียงภายหลงัการเข้าทํา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึงจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล รวมทังธุรกิจผลิตละครและ

รายการโทรทศัน์ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต เช่น การเปลียนแปลงราคาและเงือนไขการเช่าสตูดิโอในแนวทางทีบริษัทฯ ได้รับ

ประโยชน์ด้อยลง  การเปลยีนแปลงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยมุ่งให้ความสําคัญต่อลกูค้าทัวไปเพิมขึน  ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ความคลอ่งตวัในการเช่าใช้สตดิูโอของแอ็กซ์ สตดิูโอของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคตได้ 
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2.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงอืนไขของรายการ 

 

2.3.1  ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของแอ็กซ์ สตูดิโอ ด้วยวิธีทางการเงิน 3 วิธี เพือใช้ในการพิจารณาให้

ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของราคาเข้าทํารายการ ดงัน ี

1) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

2) วิธีอตัราสว่นราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV) 

3) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนือง

จากแอ็กซ์ สตูดิโอไม่ได้จัดทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ระหว่างงวด โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของแอ็กซ์ สตูดิโอ 

ประกอบด้วย ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ทีเพิงดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมือประมาณกลางปี 2556 

 

นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ใช้วิธีประเมินมูลค่าหุ้ นอืนๆ เช่น วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to 

Earnings Ratio Approach) และวิธีมลูค่าปัจจบุนัของเงินปันผล (Dividend Discount Model) เนืองจากแอ็กซ์ สตูดิโอเพิงเริม

เปิดให้บริการเช่าสตดิูโอในช่วงกลางปี 2556 และยงัคงมีผลการดําเนินงานขาดทุน (ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสดุ ตังแต่ไตรมาสที 4 

ของปี 2556 จนถงึไตรมาสที 3 ของปี 2557 กิจการมีผลขาดทุนรวม 18.52 ล้านบาท) ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่

สามารถประเมินมลูค่าด้วยวิธีดงักลา่วได้  

 

รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของแอ็กซ์ สตดิูโอ ในแต่ละวิธีเป็นดงันี 

 

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนีจะแสดงมูลค่าหุ้นสามัญโดยอ้างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของแอ็กซ์ 

สตูดิโอ ณ เวลาใดเวลาหนึง โดยในการประเมินมูลค่าครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงินฉบับสอบทาน 

สาํหรับงวด 9 เดือนสนิสดุ ณ 30 กนัยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางที 26 การคํานวณหามูลค่าหุ้นตามวิธีมูลค่าตามบัญชีของแอ็กซ์ สตูดิโอ ณ 30 กันยายน 2557 

รายการ จาํนวนเงนิ (พันบาท) 

ทนุทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว             405,000.00  

บวก ขาดทนุสะสม              (20,577.44) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557             384,422.56  

จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ว (พนัหุ้น) – มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 4,050.00 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ 30 กันยายน 2557 (บาทต่อหุ้น) 94.92 
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จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ตามวิธีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 94.92 บาทต่อหุ้น ซึงตํากว่าราคา

ทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 

 

2) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) 

 

การประเมินโดยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) เป็นการประเมินโดยพิจารณา

อตัราส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกันกับการประกอบธุรกิจของ

แอ็กซ์ สตดิูโอ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระเลอืกบริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจให้เช่าสตูดิโอและอุปกรณ์ในการถ่าย

ทําละคร ภาพยนตร์และงานบนัเทิงต่างๆ มาใช้ในการเทียบเคียง เพือสะท้อนถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจทีคล้ายคลงึกันกับ

ธุรกิจหลกัของแอ็กซ์ สตดิูโอ โดยมีรายชือบริษัทจดทะเบียน ดงัน ี

 

ตารางที 27 บริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับแอ็กซ์ สตูดิโอ สําหรับการเปรียบเทียบ 

รายชือบริษัท 
ตัวย่อ

หลักทรัพย์ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั 

(มหาชน) 

CMO ประกอบธุรกิจหลกั 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัด

งานและการจดัแสดงนิทรรศการ ธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ด้านแสง 

สี เสียง และภาพ ธุรกิจการให้บริการผลิตสือสําหรับการนําเสนอ 

ธุรกิจการให้บริการด้านการติดตังระบบสาธารณูโภคทีเกียวข้องกับ

การจัดอีเ ว้นท์ และธุรกิจการให้บริการบริหารสือออนไลน์และสือ

มลัติมีเดีย 

2. บริษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์ 

โซลชูนั จํากดั (มหาชน) 

MATCH ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท ได้แก่ ผลิตและรับจ้างผลิตรายการ

โทรทศัน์ รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์

ในการถ่ายทํา รับจดักิจกรรม และสงิพิมพ์ 

ทีมา : แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ 56-1) ของแต่ละบริษัท 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้กําหนดให้วันที 24 ธันวาคม 2557 ซึงเป็นวันซือขายหลกัทรัพย์วันสดุท้ายก่อนการเปิดเผยมติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเข้าทํารายการเป็นวนัทีใช้ในการคํานวณ P/BV เฉลยีย้อนหลงั โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ได้คํานวณ P/BV เฉลยีย้อนหลงั สาํหรับช่วงเวลา 15 – 360 วนัทําการ ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางที 28 P/BV เฉลียย้อนหลังของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ 

บริษัททีนํามา
เปรียบเทียบ 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (จาํนวนวันทําการ) 
15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน 360 วัน 

CMO 1.29 1.37 1.48 1.48 1.25 1.17 1.13 

MATCH 1.07 1.08 1.12 1.16 1.20 1.15 1.19 

ค่าเฉลีย P/BV 1.18 1.23 1.30 1.32 1.23 1.16 1.16 

ทีมา : ข้อมลู ณ วนัที 24 ธนัวาคม 2557 จาก www.setsmart.com 
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย P/BV ย้อนหลงัดังแสดงไว้ในตารางข้างต้น ไปคูณกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของแอ็กซ์ 

สตดิูโอ โดยอ้างอิงจากมลูค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557 ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 94.92 บาท

ต่อหุ้น ทงันี มีรายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของแอ็กซ์ สตดิูโอ โดยวิธีอตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัชีดงัน ี

 

ตารางที 29 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้อนหลัง 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (วันทําการ) 
ค่าเฉลีย P/BV 

(เท่า) (1) 
มูลค่าตามบัญชี 
(บาทต่อหุ้น) (2) 

ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนัทําการ 1.18 

94.92 

111.69 

30 วนัทําการ 1.23 116.59 

60 วนัทําการ 1.30 123.73 

90 วนัทําการ 1.32 125.39 

180 วนัทําการ 1.23 116.54 

240 วนัทําการ 1.16 110.28 

360 วนัทําการ 1.16 110.33 

ช่วงราคาหุ้นสามัญแอ็กซ์ สตูดิโอ (บาทต่อหุ้น) 110.28 – 125.39 

 

จากการคํานวณข้างต้น ช่วงราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 

110.28 – 125.39 บาทต่อหุ้น ซงึสงูกว่าราคาทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 – 25.39 

 

3) วิธีมูลค่าปัจจบัุนสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

การประเมินมลูค่ายติุธรรมด้วยวิธีนี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ทีแอ็กซ์ สตูดิโอ คาดว่าจะได้รับจากการจัดทําประมาณการทาง

การเงิน ด้วยต้นทนุทางการเงินถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือหามูลค่าปัจจุบันสทุธิ

ของหุ้นสามญัของแอ็กซ์ สตดิูโอ ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการ

ซงึจดัทําโดยผู้บริหารของแอ็กซ์ สตดิูโอ ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดทํา

ประมาณการทางการเงินทไีด้รับจากฝ่ายบริหาร รวมถงึการสมัภาษณ์ผู้บริหารถงึนโยบายการดําเนินงาน และได้ปรับสมมติฐาน

บางรายการให้สะท้อนถงึภาวะตลาดและการแข่งขนัในอตุสาหกรรม รวมถงึสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลกัความ

ระมดัระวงั (Conservative Basis)  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจัดทําประมาณการตังแต่เดือนมกราคม 

2558 – เดือนธันวาคม 2562 โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีสามารถรับรู้ได้ขณะทําการศึกษา ดังนัน หากปัจจัย

ดงักลา่วเหลา่นเีปลยีนแปลงไป อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจจะเปลยีนแปลงตามไปด้วย  

 

รายละเอียดสมมติฐานในการประมาณการ มีดงัน ี
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1. รายได้ 

รายได้หลกัของแอ็กซ์ สตูดิโอ คือรายได้จากการให้เช่าสตูดิโอ และรายได้จากการรับจ้างผลิตฉาก โดยทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการรายได้ดงัน ี

 รายได้จากการให้เช่าสตูดิโอ ประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้ค่าเช่าสตูดิโอสูงสดุทีคาดว่าแอ็กซ์ สตูดิโอ จะ

สามารถให้บริการได้ คณูกบัอตัราการใช้บริการทีคาดว่าจะเกิดขนึในแต่ละปี โดยอ้างอิงกับรายได้ค่าเช่าสตูดิโอ และ

อัตราการใช้บริการทีเกิดขึนจริงของบริษัทในช่วงปี 2557 (เนืองจากสตูดิโอเริมเปิดให้บริการในช่วงปี 2556) ทังนี 

ตงัแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตของค่าบริการทีร้อยละ 5.00 ต่อปี 

ประกอบกบัประมาณการอตัราการใช้บริการทีเพิมขึน โดยในปี 2556 – 2557 มีอัตราการใช้บริการประมาณร้อยละ 

65.00 และร้อยละ 66.42 จากนนัประมาณการอัตราการใช้บริการในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 74.49 และสําหรับในปี 

2559 เป็นต้นไป ประมาณการอตัราการใช้บริการเท่ากบัร้อยละ 85.00 

 รายได้จากการรับจ้างผลิตฉาก อ้างอิงจากรายได้ทีเกิดขึนในปี 2556 และเดือนมกราคม – กันยายน 2557 และ

อ้างอิงจากงบประมาณของฝ่ายบริหารในปี 2558 จากนันตังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ประมาณการอัตราการเติบโต

เท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 

ตารางที 30 สมมติฐานในการประมาณการรายได้ 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้จากการให้เช่าสตดิูโอ 82.20  98.48  103.41  108.58  114.01  

รายได้จากการรับจ้างผลติฉาก 18.00  18.90  19.85  20.84  21.88  

รายได้อืน 3.60  3.78  3.97  4.17  4.38  

รวมรายได้      103.80      121.16      127.22      133.58      140.26  

 

2. ต้นทุนขาย 

ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเสือมราคา ค่าสาธารณูปโภคและบํารุงรักษา และต้นทุนในการรับจ้างผลิต โดยทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเติบโตของค่าสาธารณปูโภคและบํารุงรักษาปี 2558 ในอัตราร้อยละ 10.00 จากนันใน

ปี 2559 เป็นต้นไป ประมาณการอัตราการเติบโตทีร้อยละ 5.00 ซึงสอดคล้องกับการเติบโตของอัตราการใช้บริการสตูดิโอ 

สาํหรับต้นทนุในการรับจ้างผลตินัน ทีปรึกษาประมาณการอัตราต้นทุนทีร้อยละ 58.00 ของรายได้จากการรับจ้างผลิต ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ซงึเท่ากบัอตัราต้นทนุทีเกิดขนึจริงในปี 2556 – 2557 

 

ตารางที 31 สมมติฐานในการประมาณการต้นทุน 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าสาธารณปูโภคและบํารุงรักษา      19.28       20.24       21.25       22.32       23.43  

ต้นทนุในการรับจ้างผลิต      10.44       10.96       11.51       12.09       12.69  

ค่าเสอืมราคา      55.73       56.73       57.73       57.39       57.50  

รวมต้นทุน    85.45     87.93     90.49     91.79     93.62  
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3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายสํานักงาน โดยในปี  

2558 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอ้างอิงจากงบประมาณของฝ่ายบริหาร จากนันในปี 2559 เป็นต้นไป 

ประมาณการอตัราการเติบโตทีร้อยละ 5.00 

 

ตารางที 32 สมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินเดือนและสวัสดิการพนกังาน      14.61       15.34       16.11       16.91       17.76  

ค่าใช้จ่ายสาํนกังาน        2.95         3.09         3.25         3.41         3.58  

ค่าใช้จ่ายอืน        1.42         1.49         1.57         1.64         1.73  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    18.98     19.93     20.92     21.97     23.07  

 

4. เงนิลงทุน 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุน โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท ทีประมาณการเงินลงท ุนใน

เครืองใช้สาํนกังาน อปุกรณ์และยานพาหนะเพือใช้ในการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ตังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เป็นจํานวน

ปีละ 5.00 ล้านบาท 

 

5. มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายหลงัจาก

ระยะเวลาประมาณการว่ากิจการจะดําเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เท่ากบัร้อยละศูนย์ ซึงเป็นการประมาณการตามหลกัความระมัดระวัง (Conservative 

Basis) 

 

6. อัตราคิดลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของแอ็กซ์ 

สตูดิโอ เป็นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถ

คํานวณได้ตามสมการดงัน ี

 
 

 

อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้นทนุทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็นต้องคํานวณหาค่า Ke ซงึคํานวณได้จากสมการ 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 
 

 

โดยที 

Rf   = อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที 24 ธันวาคม 2557 ซึงเป็นวันทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํา

รายงานฉบบัน ีเท่ากบัร้อยละ 3.87 ต่อปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

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

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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 = ค่าสมัประสทิธิความแปรปรวนของหุ้นสามญั โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเบต้าย้อนหลงั 3 

ปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึประกอบธุรกิจให้บริการเช่าสตูดิโอและอุปกรณ์ในการ

ถ่ายทํา โดยมีบริษัทจดทะเบียนเพียง 2 บริษัทซึงดําเนินธุรกิจดังกล่าว ประกอบด้วย บริษัท ซีเอ็มโอ 

จํากัด (มหาชน) (CMO) และบริษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์ โซลชูันจํากัด (มหาชน) (MATCH) จากนัน ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยการนําโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

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

ได้ค่า Unleverage Beta และนําโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของแอ็กซ์ สตูดิโอ เข้าไปแทนตามสมการ 

Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)แอ็กซ์ สตูดิโอ) ซงึจะได้ค่าเบต้าเท่ากบั 1.19  

Rm = อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนี

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 35 ปี ตงัแต่ปี 2523 – 2557 ซึงเท่ากับร้อยละ 13.75 (ทีมา: www.set.or.th 

และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านลา่งดงันี 

 

ตารางที 33 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Risk-free Rate (1) 3.87% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 9.88% 

 (3) 1.19 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 15.63% 

 

ทงันี อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดังแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 15.63 และเมือนําค่า Ke 

ไปคํานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตาราง

ด้านลา่ง 

Ke  =  อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นคํานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงัแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากบัร้อยละ 15.63 

Kd  =  ต้นทนุทางการเงินของหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย ซงึมีค่าเท่ากบัร้อยละ 5.75 

t  =  อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ซงึเท่ากบัร้อยละ 20.00 

D/(D+E) =  อตัราสว่นหนีสนิเป้าหมายของแอ็กซ์ สตดิูโอ 

 

ตารางที 34 การคํานวณต้นทุนถวัเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC)  

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 15.63% 

Cost of Debt หรือ Kd (2) 5.75% 

D/(D+E) (3) 0.41 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล หรือ t (4) 20.00% 

WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)} 11.11% 
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ตารางที 35 สรุปประมาณการกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้รวม   103.80    121.16    127.22    133.58    140.26  

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย   104.42    107.86    111.41    113.76    116.69  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้  

    (0.62)    13.30     15.81     19.82     23.57  

หกั ภาษีเงินได้              -               -               -               -        (0.07) 

บวก ค่าเสอืมราคา       55.73       56.73       57.73       57.39       57.50  

หกั เงินทนุหมนุเวียน       (1.00)      (1.94)      (0.54)      (0.68)      (0.67) 

หกั เงินลงทนุ       (5.00)      (5.00)      (5.00)      (5.00)      (5.00) 

บวก Terminal Value     677.72  

กระแสเงนิสดอิสระ     49.11     63.10     68.00     71.53  753.05  
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ 636.39  

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

31 ธ.ค. 57 

39.84  

หกั หนีสนิทีมีภาระดอกเบีย ณ 31 ธ.ค. 57 262.00  

มูลค่าปัจจบัุนสุทธิของส่วนของผู้ถอืหุ้น 414.23  

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 4.05  

ราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ (บาท
ต่อหุ้น) 

102.28  

 

จากการคํานวณข้างต้น ราคาหุ้นสามญัของแอ็กซ์ สตดิูโอเท่ากบั 102.28 บาทต่อหุ้น นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทํา

การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สาํหรับการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของแอ็กซ์ สตูดิโอเพือสะท้อนถึงผลกระทบ

จากการเปลยีนแปลงของปัจจยัต่างๆ ดงันี  

 

ตารางท ี36 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis)  

รายละเอียด  
ราคาหุ้น  
(บาท/หุ้น) 

กรณีฐาน   102.28 

กรณีที 1: อตัราการเข้าใช้บริการเพิมขนึร้อยละ 3.00 จากกรณีฐาน 105.62 

กรณีที 2: อตัราการเข้าใช้บริการลดลงร้อยละ 3.00 จากกรณีฐาน 94.67 

 

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ดงักลา่วข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ ตามวิธีมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงนิสดเท่ากับ 94.67 – 105.62 บาทต่อหุ้น ซงึอยู่ในช่วงราคาในการเข้าทํารายการทีหุ้นละ 100.00 บาท โดยตํา

กว่าราคาในการเข้าทํารายการร้อยละ 5.33 และสงูกว่าร้อยละ 5.62 

 

สรุปผลการประเมินมูลค่า โดยทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 

ผลการประเมินมลูค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของแอ็กซ์ สตดิูโอ ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปได้ดงัน ี
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ตารางที 37 สรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุ้น แอ็กซ์ สตูดิโอ กับราคาในการทํารายการ 

วิธีการคํานวณหาราคาหุ้น 
ราคาประเมิน 

โดย IFA 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเข้าทํา
รายการ  

(บาทต่อหุ้น) 

ความ
เหมาะสมของ
วิธีประเมิน 

ราคาประเมินโดย IFA 
สูงกว่า (ตํากว่า) 

ราคาทํารายการ (ร้อยละ) 

1. วิธีมลูค่าตามบญัชี 94.92 100.00 ไม่เหมาะสม (5.08) 

2. วิธีอตัราสว่นราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 110.28 – 125.39 100.00 ไม่เหมาะสม 10.28 – 25.39 

3. วิธีมูลค่าปัจจบัุนสุทธิของกระแสเงินสด 94.67 – 105.62 100.00 เหมาะสม (5.33) – 5.62 
 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีต่างๆ นนั จะมีข้อดี และข้อด้อยทีแตกต่างกนั โดยการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าตามบัญชีเป็น

การคํานงึถงึมลูค่าของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนงึ โดยไม่ได้คํานงึถงึศกัยภาพในการสร้างกระแสเงินสดของกิจการในอนาคต  

 

ในขณะทีวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีมีข้อจํากัดบางประการ เช่น ความแตกต่างระหว่างบริษัทจดทะเบียนทีนํามา

เปรียบเทียบ ทงัในด้านลกัษณะของสนิทรัพย์ทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ความหลากหลายของธุรกิจและโครงสร้างรายได้ รวมถึง

สภาพคลอ่งของหุ้นสามญัทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง เนืองจากบริษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ

และอปุกรณ์ในการถ่ายทําซงึจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มีจํานวนค่อนข้างจํากัด ดังนัน ค่าเฉลียของอัตราส่วนทีคํานวณได้

จากบริษัทเทียบเคียง 2 บริษัท จึงอาจไม่สามารถสะท้อนถึงค่าเฉลียของอุตสาหกรรมทีเหมาะสมได้ ดังนัน ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าข้างต้นเป็นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของแอ็กซ์ สตดิูโอ 

 

สาํหรับวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดนนั เป็นการประเมินมูลค่าทีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด

ในอนาคตของกิจการ โดยอ้างอิงจากนโยบายการดําเนินงานของผู้บริหารและแผนการลงทุนในอนาคต ดังนัน ทีปรึกษา

ทางการเงนิอิสระเห็นว่าวิธีทีเหมาะสมทีสุดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอ คือ วิธี

มูลค่าปัจจบัุนสุทธิของกระแสเงนิสด โดยช่วงราคาทีเหมาะสมเท่ากับ 94.67 – 105.62 บาทต่อหุ้น ซึงตํากว่าราคาทํา

รายการทีหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.33 และสูงกว่าร้อยละ 5.62 อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้าทํารายการใน

ครังนี เปรียบเสมือนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลและธุรกิจผลิต

ละครและรายการโทรทศัน์ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ให้มาอยู่ภายใต้การถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทังหมด 

เพือเป็นการเพิมประสทิธิภาพในการบริหารจดัการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และสนับสนุน

ให้การประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติเป็นไปอย่างเหมาะสมในอนาคต อีกทัง ราคาที

บริษัทฯ จะจําหน่ายหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ที 100 บาทต่อหุ้น นนั เป็นราคาเดียวกนักับราคาทีซีเนรีโอ 

ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ายหนงึของแอ็กซ์ สตดิูโอจะดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เช่นกัน ดังนัน 

ทีปรึกษาทางการเงนิอิสระจงึเห็นว่าการเข้าทํารายการในครังนีมีความเหมาะสม 
 

2.3.2 ความเป็นธรรมของเงอืนไขในการเข้าทํารายการ  
 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้าทํารายการในครังนีจากข้อตกลงระหว่างคู่สญัญา 

ซงึมีรายละเอียดตามทีปรากฎในสว่นที 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบบันี  และเห็นว่าเงือนไขเกียวกับการโอนหุ้นและชําระเงินค่า

หุ้นของแอ็กซ์ สตูดิโอระหว่างบริษัทฯ และซีเนริโอในฐานะผู้ขาย กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในฐานะผู้ ซือนัน เป็นเงือนไข

โดยทวัไปของการซือขายหุ้น เช่น ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ หุ้นให้แก่ผู้ ซือในวันทีได้รับชําระเงินค่าหุ้น  ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้ทํา

ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด ดังนันเงือนไขในการขายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง จึงมี

ความเหมาะสม 
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ส่วนท ี3  สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของการสละสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ และการขายเงิน

ลงทนุในแอ็กซ์ สตูดิโอ ให้กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้าทํารายการดังกล่าว 

สรุปได้ดงัน ี

 

การสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกลเกียรต ิ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในดําเนินธุรกิจ

ดิจิทัลทีวีของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานอันเป็นทีรู้จักและได้รับการ

ยอมรับของนายถกลเกียรติ ประกอบกับการโอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ในส่วนธุรกิจผลิตละครและ

รายการโทรทศัน์จากซีเนริโอและเอ็กแซ็กท์มายงัจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง สง่ผลให้กลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี   เทรดดิง มี

ความพร้อมและมีศกัยภาพในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ทีมีคณุภาพ  

2. เป็นแนวทางหนงึในการรักษาบคุลากรทีมีศกัยภาพไว้กับบริษัทฯ ในระยะยาว เพือผลกัดันช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้รับ

ความนิยมจากผู้ชม (Rating) และรายได้จากการขายเวลาโฆษณาเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ซึงการเติบโตของ

ช่องทีวีดิจิทลั ONE ดงักลา่ว จะสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับรู้รายได้จากธุรกิจทีวีดิจิทลัเพิมขนึในอนาคต  

3. ช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทุนเพือรองรับการระดมทุนของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในอนาคต โดยจี

เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพิมทุนเพือเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 

(ซึงเป็นผู้ ถือใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัสงู) นําไปชําระค่าใบอนญุาต และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 

และ/หรือการขยายการลงทุนเพือผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ทีมีคุณภาพและสอดรับกับความต้องการของกลุ่ม

ผู้ชมเป้าหมาย เพือให้ช่องทีวีดิจิทัล ONE ได้รับความนิยมจากผู้ชมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจทีมีจํานวน

เพิมมากขนึในปัจจบุนัได้ 

4. ลดความเสยีงของบริษัทฯ จากการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลและการลงทุนในช่องทีวีดิจิทัลช่อง ONE  โดยความเสียงที

อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดิจิทลัและทําให้ผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวาง

ไว้ เช่น  ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจทีรุนแรง  การกระจกุตวัของงบโฆษณาในช่องรายการโทรทศัน์ฟรีทีวี เป็นต้น 

5. เนืองด้วยปัจจุบันช่องทีวีดิจิทัล ONE ยังคงอยู่ในช่วงเริมต้นดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในอนาคตอาจยังมี

ความไม่แน่นอน โดยการขายหุ้นสามญัเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้กบัผู้ลงทุนใหม่ ในราคามูลค่าทีตราไว้ 

100 บาทต่อหุ้ น สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติโดยทัวไปสําหรับธุรกิจทีเพิงเริมต้นดําเนินการและยังคงมีผล

ประกอบการขาดทนุ (มลูค่าตามบญัชีของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซงึเป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลแบบวาไรตี เอชดี ณ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 37.50 

บาทต่อหุ้น) ประกอบกบัเมือพิจารณาถงึประโยชน์และการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ทีบริษัทฯ จะ

ได้รับจากการเข้าทํารายการทีกล่าวไว้ข้างต้น โดยอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าหุ้นของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี  โดยที

ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุันสทุธิของกระแสเงินสด ตามนโยบายและแผนการดําเนินงานภายหลงั

การเข้าทํารายการเท่ากบั 103.26 – 131.74 บาทต่อหุ้น จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจทีจะช่วยเพิมโอกาส
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ในการได้รับผลตอบแทนของบริษัทฯ ในการลงทุนธุรกิจทีวีดิจิทัล ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นว่าการสละสทิธิซือหุ้นเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงให้กบักลุม่นายถกลเกียรติในราคามูลค่าทีตราไว้ 

100 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสม (รายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้นสามัญของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงแสดงไว้ใน

สว่นที 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบัน)ี 

6. ข้อกําหนดและ/หรือเงือนไขเกียวกบัการโอนหุ้นและชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทนุของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทีกลุ่ม

นายถกลเกียรติต้องปฏิบติัตามนนั เป็นเงือนไขโดยทวัไปของการใช้สทิธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนและเป็นเงือนไขเดียวกัน

กับทีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม อีกทัง ในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นได้มีการกําหนดเงือนไขหลายประการทีช่วยรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  จากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มนายถกลเกียรติในครังนี โดยเฉพาะข้อ

กําหนดให้กลุ่มนายถกลเกียรติโอนย้ายบุคลากรและจําหน่ายสินทรัพย์ในส่วนงานผลิตละครและรายการโทรทัศน์ 

ของซีเนริโอมาอยู่ภายใต้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงทังหมด เพือให้ธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์ทีจะแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิทัล ONE อยู่ภายใต้การบริหารงานของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เพียงแห่ง

เดียว ซงึจะช่วยลดความเสยีงในการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจทีอาจเป็นการแข่งขันกัน

ในอนาคต 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าทํารายการครังน ีอย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสียง ทีผู้ ถือ

หุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนมุติัการเข้าทํารายการ ได้แก่ การลดสดัสว่นการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท

รดดิง จะทําให้สว่นแบ่งกําไรจากการดําเนินงานธุรกิจทีวีดิจิทัลของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ในส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ลดลง 

(กรณีทจีีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิงผลการดําเนินงานเติบโตเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้และมีผลกําไรจากการดําเนินงาน) ทังนี 

รายละเอียดข้อด้อยและความเสยีงในการเข้าทํารายการแสดงไว้ในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบัน ี

 

การขายเงนิลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้อมให้กับจเีอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํา

รายการครังน ีเนืองจาก 

1. การทแีอ็กซ์ สตดิูโอ ซงึประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ และงานบันเทิง มีสถานะเป็นบริษัท

ย่อยของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง จะสนบัสนนุให้การประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลัและการผลิตละครและรายการโทรทัศน์

ของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ทีได้รับโอนบุคลากรและซือสินทรัพย์ในส่วนธุรกิจผลิตละครและรายการโทรทัศน์

ของซีเนริโอมาดําเนินการนนั มีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการมากขนึ 

2. ช่วยให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ได้มาซงึสนิทรัพย์หรือธุรกิจทีจะช่วยเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต

ละครและรายการโทรทัศน์ของช่องทีวีดิจิทัล ONE ให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ เพือเพิมความนิยม (Rating) 

และรายได้จากการขายเวลาโฆษณา โดยกรณีผลการดําเนินงานของช่องทีวีดิจิทัล ONE เติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีคาดหวังไว้ บริษัทฯ ย่อมได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ ถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง แม้ภายหลงัการเข้าทํา

รายการบริษัทฯ จะมีสดัสว่นการถือหุ้นในแอ็กซ์ สตดิูโอ เฉพาะผ่านการถือหุ้นในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงในสดัส่วน

ร้อยละ 51  

3. บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการขายหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอทีบริษัทฯ ถือทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 50 จากจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เท

รดดิง ประมาณ 202.50 ล้านบาท เพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจหรือเพิมศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจด้านอืนของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนั  
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4. ราคาในเข้าทํารายการครังนีที 100 บาทต่อหุ้ น อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นสามัญของแอ็กซ์ สตูดิโอซึง

ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสดที 94.67 – 105.62 บาทต่อหุ้น 

อย่างไรก็ดี เนืองจากการเข้าทํารายการครังนี เปรียบเสมือนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบ

ธุรกิจอันเกียวเนืองกับธุรกิจทีวีดิจิทัลของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง ภายหลงัการทํารายการที 1 เสร็จสิน เพือ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุม่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง และให้เกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง

บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติเป็นไปอย่างเหมาะสมในอนาคต โดยราคาทีบริษัทฯ จะจําหน่ายหุ้นแอ็กซ์ สตูดิโอ

ให้แก่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง ที 100 บาทต่อหุ้น นนั เป็นราคาเดียวกนักบัราคาที ซีเนรีโอ ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ายจะ

ดําเนินการขายหุ้นแอ็กซ์ สตดิูโอให้แก่จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง เช่นกัน ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า

ราคาในการเข้าทํารายการทีมลูค่าทีตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม 

 

ทังนี บริษัทฯ จะเข้าทํารายการขายเงินลงทุนในแอ็กซ์ สตูดิโอทังทางตรงและทางอ้อมให้กับจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง 

ต่อเมือทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการสละสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนในจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิงให้แก่กลุ่มนายถกล

เกียรติ  
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การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสาํหรับการทํารายการในครังน ีอยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือหุ้น

ควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมลูต่างๆ ดงัทีได้กลา่วมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียง

ธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 

 

ทงัน ีการให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังข้อ

สมมติฐานว่าข้อมลูดงักลา่วข้างต้นมีความถกูต้องและเป็นจริง ดงันนั หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง 

และ/หรือมีการเปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นในครังน ีด้วยเหตนุีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่อาจยืนยนัถงึผลกระทบจากปัจจยัดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทงั ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านนั และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็น

การรับรองผลสาํเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบับริษัทฯ  

   

 

                                                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

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

                                                                              หุ้นสว่นบริหาร                             หุ้นสว่นผู้จดัการและ 

            ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน         

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

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัทฯ จดัตงัขนึในปี 2526 ในชือบริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลกัสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากล 

และผลติรายการทีวี การเปลยีนแปลงสาํคญัเกียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจตังแต่ปี 2553 สรุป

ดงันี  

2553  เข้าร่วมลงทนุในบริษัท แอ็กซ์ สตดิูโอ จํากดั กบับริษัท ซีเนริโอ จํากดั ซงึเป็นบริษัทร่วม เพือดําเนินการก่อสร้าง

สตดิูโอขนาดใหญ่ โดยถือหุ้นกนัในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนจํานวน 200 ล้านบาท 

 เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ลกัษ์ แซทเทิลไลท์ จํากัด เพือผลิตรายการออกอากาศผ่านดาวเทียม โดยถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท  

2554 เข้าร่วมทนุกบับริษัท ซีเจ โอ ช้อปปิง จํากัด ซึงเป็นบริษัทโฮมช้อปปิง อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี เพือประกอบ

ธุรกิจโฮมช้อปปิง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียนทงัหมด 540 ล้านบาท 

2555  เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั เพือให้บริการแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดย

ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทงัหมด 100 ล้านบาท 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง จํากดั ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากดั เพือให้บริการโทรทศัน์

ผ่านดาวเทียมแบบเสยีค่ารับชม (เพย์ ทีวี) โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทังหมด 1 ล้าน

บาท 

2556  นําภาพยนตร์เรือง “พีมาก พระโขนง” ออกสู่สายตาประชาชน และทํารายได้ Box Office สูงสุดใน

ประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ท ี567 ล้านบาท  

 เปิดตัวซีรีส์เรือง “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” จํานวนทังหมด 13 ตอน ออกฉายผ่านทางช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

ONE Channel และผ่านช่องทาง YouTube ซงึได้กลายเป็นซีรีส์ยอดนิยมระดับประเทศ สามารถทํายอดผู้ชม

ใน YouTube ได้กว่า 80 ล้านผู้ชม 

 คณะกรรมการของกลุม่บริษัทฯ มีมติอนมุติัในหลกัการให้กลุ่มบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน

หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย) ในราคาทีไม่ตํากว่า

ราคาต้นทนุเฉลยีโดยรวมของหุ้นทงัหมดของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีบริษัทฯ ถือครองอยู่ โดยต่อมาบริษัท

ฯ ได้ดําเนินการขายเงินลงทนุในบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง และได้รับกระแสเงินสดรวม 1,456.41 ล้านบาท 

 บริษัทฯ เพิมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ด้วยอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม 

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

สามารถระดมเงินทุนสุทธิจํานวน 1,059.95  ล้านบาท และมีจํานวนหุ้นจดทะเบียนภายหลงัการเพิมทุน

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

สาํหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียน และการลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิทลั เป็นต้น 

 เข้าร่วมการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีเพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดบัชาติ และชนะการประมลู 2 ช่อง ได้แก่ ช่องทวัไปความคมชดัสงู (วาไรตี เอชดี) ในราคา 3,320 ล้านบาท 

และช่องทวัไปความคมชดัมาตรฐาน (วาไรตี เอสดี) ในราคา 2,290 ล้านบาท 

2557  กลุ่มบริษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล งวดที 1 
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จํานวน 1,317 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เมือวนัที 7 กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับใบอนญุาตดงักลา่วเมือวนัที 25 เมษายน 2557 โดยมีอายุ 15 

ปี เริมตงัแต่วนัที 25 เมษายน 2557 ถงึวนัที 24 เมษายน 2572  

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

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

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวนัที 23 พฤษภาคม 2557  

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

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) จํานวนทังสิน 

30,000,000 หุ้น โดยได้ชําระราคาค่าซือหุ้นดงักล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด ให้แก่บริษัท

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

ขายหุ้นเท่ากบั1,031 ล้านบาท   

 บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 183,631,793 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 

636,317,936 บาท เป็นจํานวน 819,949,729 บาท เพือจดัสรรและเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวนไม่

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

วงจํากัด จํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น และจํานวนทีเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาทีถูก

กําหนดโดยวิธี Book - Building เพือนําเงินทีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนไปใช้เพิมความแข็งแกร่ง

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

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

และได้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 126,878,693 หุ้น (รวมหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ ถือ

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

บาท และได้รับเงินสดสทุธิจํานวน 1,712.86 ล้านบาท 

 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 2/2557 มีมติอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย ซึงได้แก่ หุ้น

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

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

บาท ถงึ 252.71 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 819,949,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 819,949,729 หุ้น มูล

ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 799,949,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 799,949,729 

หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท   

 

2.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภทธุรกิจหลกั และ 9 ธุรกิจย่อย ดงัน ี 

 ธุรกิจเดิม ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัล คอนเท้นต์ ธุรกิจสือ ธุรกิจภาพยนตร์ งานกิจกรรม และธุรกิจแอนิ

เมชนั 

 ธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย ธุรกิจโฮมช้อปปิง ธุรกิจแซทเทิลไลท์ และธุรกิจทีวีดิจิทลั 
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ทงันี แต่ละธุรกิจมีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงัน ี

 

ธุรกิจเดิม  

1) ธุรกิจเพลง  

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพลงและธุรกิจทีเกียวเนืองกับเพลง ภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total 

Music Business) ซงึประกอบด้วย ธุรกิจสนิค้าเพลงและลขิสทิธิ  ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริหารศิลปิน ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ 

มีศิลปิน นกัร้อง และนกัแสดง มากกว่า 300 คน และมีเพลงทีเก็บรวบรวมไว้กว่า 40,000 เพลง 

 

2) ธุรกิจดิจิทลั คอนเทนต์   

กลุม่บริษัทฯ มีการนําคอนเทนต์เพลงมาแปลงเป็นรูปแบบดิจิทลัเพือกระจายไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลือนที อินเตอร์เน็ต 

และ ผู้ประกอบการภายนอก โดยมีการให้บริการดาวน์โหลดประเภทต่าง ๆ เช่น เสียงเรียกเข้า (Ringtone) เสียงรอสาย 

(Ringback Tone) เพลงเต็ม (Full Song) มิวสิค วีดีโอ (Full MV) แบบรายเพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายราย

เดือน (Subscription Service) ผ่านช่องทาง *123 และเว็บไซต์ “www.gmember.com รวมถึงบริการใหม่ Music 

Streaming ร่วมกบั AIS ผ่านทางแอพลเิคชนั KK Box เพือสนองความต้องการบริโภคของผู้บริโภคในทกุรูปแบบ  

 

3) ธุรกิจสอื  

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสือภายใต้โมเดล “ธุรกิจสือแบบผสมผสาน” ซึงประกอบด้วย สือวิทยุ สือโทรทัศน์ และสือ

สงิพิมพ์ ดงัน ี 

สอืวิทย ุ : กลุม่บริษัทฯผลติรายการวิทยใุนระบบเอฟเอ็มเพือออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยในปี 

2556 กลุ่มบริษัทฯฯ 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. 

สอืโทรทศัน์ : กลุ่มบริษัทฯผลิตและรับจ้างผลิตรายการเพือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีให้บริการแก่ผู้ชมทัว

ประเทศโดยไม่คิดมลูค่าหรือสถานีโทรทศัน์แบบพืนฐาน (ฟรีทีวี) 4 สถานี ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 

และช่อง 9 ทงันี ในปี 2556 กลุม่บริษัทฯมีรายการโทรทัศน์ทังสิน 37 รายการ ใน 5 ประเภทรายการ 

ได้แก่ รายการละครและซิทคอม รายการวาไรตี รายการวยัรุ่น รายการเพลง และรายการเด็ก 

สอืสงิพิมพ์ : กลุ่มบริษัทฯผลิตนิตยสารรายเดือนและรายปักษ์ ซึงเป็นนิตยสารแฟชัน นิตยสารสําหรับผู้ หญิง 

นิตยสารสําหรับผู้ชาย และนิตยสารบันเทิง ปัจจุบันมีนิตยสารของกลุ่มบริษัทฯฯ ทังสิน 6 เล่ม เป็น

นิตยสารไทย 2 เลม่ ได้แก่ อิมเมจ (Image) อิน แมกกาซีน (In Magazine) และนิตยสารทีซือลิขสิทธิ

มาจากต่างประเทศ 4 เลม่ ได้แก่ มาดาม ฟิกาโร (Madame Figaro) เฮอร์ เวิลด์ (Her World) แมกซิม 

(Maxim) แอททิจดู (Attitude) 

 

4) ธุรกิจภาพยนตร์  

กลุม่บริษัทฯดําเนินดําเนินธุรกิจภาพยนตร์ ภายใต้การบริหารงานของ จีทีเอช บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายภาพยนตร์ไทย 

ซึงสามารถดําเนินธุรกิจจนติดอันดับ 1 ของไทยฟิล์มสตูดิโอทีครบวงจรทีสดุ อันประกอบด้วยการผลิตภาพยนตร์ ทํา

การตลาดและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โดยสามารถผลิตภาพยนตร์ทีติดอันดับ Top Box Office อย่างต่อเนืองตังแต่ปี 

2548 เป็นต้นมา  
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5) ธุรกิจงานกิจกรรม กลุ่มบริษัทฯให้บริการด้านการจัดงานกิจกรรม แบบครบวงจร ตังแต่การเสนอแนวความคิด จัดหา

ผู้ รับเหมาในงานด้านต่างๆ และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายทีเกียวข้อง เพือให้สามารถผลิตและบริหารงานให้

สอดคล้อง ตรงตามความต้องการและจุดมุ่งหมายของลกูค้า โดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทในเครือเป็นผู้ดแูลและดําเนินธุรกิจทีเกียวเนืองกนั  

 

6) ธุรกิจแอนนิเมชนั  

กลุม่บริษัทฯผลติรายการโทรทศัน์ประเภทการ์ตนูแอนิเมชนัออกฉายทางฟรีทีวี โดยมีต้นแบบของแอนิเมชนัมาจากศิลปิน

ยอดนิยมระดบัประเทศ “ธงชยั แมคอินไตย” ภายใต้ชือเรือง “เบิร์ดแลนด์ แดนมหศัจรรย์” 

 

ธุรกิจใหม่ 

1) ธุรกิจโฮมช้อปปิง 

กลุม่บริษัทฯดําเนินธุรกิจผ่านช่องรายการโฮมช้อปปิง 24 ชัวโมง บริหารงานโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง จํากัด 

โดยมุ่งหวงัจะเป็นผู้นําธุรกิจโฮมช็อบปิงอนัดบัหนึงของเมืองไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์การนําเสนอรายการโฮมช้อ

ปปิงรูปแบบ interactive และให้ความรู้เกียวกบัผลติภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทกุแง่มมุ  

 

2) ธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม แบ่งออกได้เป็น 2 สว่นหลกั คือ   

ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทศัน์

ผ่านดาวเทียม GMM Z   

: เป็นการจดัจําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม โดย GMM Z มีผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย

เพือกลุม่เป้าหมายทกุระดบั 

ธุรกิจสอืโทรทศัน์ผ่าน 

ดาวเทียม 

: เป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพือออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม 

แยกได้ 2 ประเภท คือ รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์ม 

(ฟรีทูแอร์) รวม 9 ช่อง และรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีสามารถรับชมได้เฉพาะ

แพลตฟอร์ม GMM Z (ฟรีทบู็อกซ์) รวม 6 ช่อง 

 

3) ธุรกิจทีวีดิจิทลั  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มีการประมูลคลืน

ความถีสาํหรับการออกอากาศโทรทศัน์ระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์จํานวน 24 ช่อง ระหว่างวันที 26 – 27 ธันวาคม 2556 

ทีผ่านมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ช่องรายการสาํหรับเด็กและครอบครัวจํานวน 3 ช่อง 

ช่องรายการข่าวจํานวน 7 ช่อง ช่องรายการทัวไปความคมชัดปกติจํานวน 7 ช่อง และช่องรายการทัวไปความคมชัดสงู

จํานวน 7 ช่อง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมลูคลนืความถีสาํหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลใน

เชิงพาณิชย์จํานวน 2 ช่อง ประกอบด้วยช่องรายการประเภททัวไปความคมชัดปกติ (วาไรตี เอชดี) ได้แก่ “ช่อง ONE” 

เผยแพร่ผ่านช่องหมายเลข 31  และช่องรายการประเภททัวไปความคมชัดสูง (วาไรตี เอสดี) ได้แก่ “ช่อง GMM 

Channel” เผยแพร่ผ่านช่องหมายเลข 25   

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาํหรับปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 เป็น

ดงันี 
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ตารางที 38 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สําหรับปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557 
 ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. – ก.ย. 57 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธรุกิจเพลงและดิจิทลั 2,855.04  30.4 2,578.78  21.9 2,088.64  19.0 1,288.1 17.8 

ธรุกิจโชว์บิซ 731.95  7.8 996.64  8.5 995.39  9.0 529.0 7.3 

ธรุกิจภาพยนตร์ 305.26  3.3 316.96 2.7 519.65  4.7 372.4 5.1 

ธรุกิจโทรทศัน์ 2,053.76  21.9 2,294.34  19.5 2,481.88  22.6 1,232.4 17.0 

ธรุกิจโทรทศัน์ผ่าน

ดาวเทียม 

572.66  6.1 2,101.02  17.9 1,563.16  14.2 1,304.1 18.0 

ธรุกิจวิทย ุ 764.17  8.1 775.27  6.6 769.36  7.0 443.2 6.1 

ธรุกิจบริการรับจดัและ

บริหารกิจกรรม 

1,308.46  
 

13.9 1,782.21  15.2 1,173.85  10.7 614.1 

 

8.5 

ธรุกิจสือสิงพิมพ์ 199.31  2.1 178.12  1.5 144.08  1.3 78.5 1.1 

ธรุกิจอืน 311.94  3.3 412.14  3.5 885.49  8.0 1,006.0 13.9 

ดอกเบียรับ 29.76  0.3 35.76  0.3 49.10  0.4 53.6 0.7 

เงินปันผลรับ 54.41  0.6 49.00 0.4 34.34  0.3 12.4 0.2 

รายได้อืนๆ 201.22 2.1 236.22  2.0 298.74  2.7 321.6 4.4 

รวมรายได้ 9,387.96  100.0 11,756.47  100.0 11,003.69  100.0 7,255.4 100.0 

ทีมา : บริษัทฯ  

 

3. รายชือผู้ถอืหุ้น 

 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัที 8 มกราคม 2558 มีรายละเอียดดงัน ี 

 

ตารางที 39 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558  
 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม 392,646,499 49.084 

2. นายทวีฉัตร จฬุางกูร 125,408,823 15.677 

3. นายณฐัพล จฬุางกรู 50,700,000   6.338  

4. บริษัท เกิดฟ้า จํากดั* 33,939,745 4.243 

5. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 24,330,400 3.041 

6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 23,052,520   2.882 

7. นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.840 

8. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 12,278,693   1.535 

9. นายกําพล วิระเทพสภุรณ์ 10,000,000 1.250  

10. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,840 0.866 

หมายเหต ุ:  * ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เกิดฟ้า จํากัด ณ วนัที 1 ตลุาคม 2557 ประกอบด้วย นางสาวฟ้าฉาย ดํารงชยัธรรม นายฟ้าใหม ่ดํารง
ชยัธรรม นายระฟ้า ดํารงชยัธรรม และนางสาวอิงฟ้า ดํารงชยัธรรม ในสัดส่วนการถือหุ้นคนละร้อยละ 25.00 

ทีมา : บริษัทฯ และ  www.bol.co.th 
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4. คณะกรรมการบริษัท 

 

ณ วนัที 8 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปน ี

 

ตารางที 40 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ประธานกรรมการ 

2 น.ส.บษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม่ 

3 นายกริช ทอมมัส กรรมการ 

4 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา กรรมการ 

5 น.ส.สวิุมล จงึโชติกะพิศิฐ กรรมการ 

6 นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการ 

7 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ 

8 นายนริศ ชัยสตูร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9 นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10 นายกดุนั สขุุมานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11 น.ส.สวุภา เจริญยิง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  ทีมา : บริษัทฯ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ คือ น.ส.บุษบา ดาวเรือง หรือน.ส.สวิุมล จึงโชติกะพิศิฐ  ลงลายมือชือร่วมกับ

นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา หรือนายกริช ทอมมัส หรือนายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน หรือนายสถาพร พานิชรักษา

พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

 

ณ วนัที 8 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ตารางท ี41 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที 8 มกราคม 2558 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ประธานทีปรึกษาบริษัท 

2 น.ส.บษุบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุม่ /ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม่ 

3 นายกริช ทอมมัส กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสคิ 

4 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

ดิจิทลัทีวี 

5 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลัทีวี 

6 นายปรีย์มน ปินสกุล กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีการเงิน 

7 นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าทีการลงทนุ 

ทีมา : บริษัทฯ 
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5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับปีสินสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินสําหรับงวด 9 

เดือน สนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายละเอียด

โดยสรุปดงัน ี
 

ตารางท ี42 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ GRAMMY  

สําหรับปีบัญชี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2557  

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 ก.ย. 2557 

สินทรัพย์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     1,016.22          844.86       1,653.07      1,055.86  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน    2,107.39       2,782.46       2,421.67      2,457.80  

สนิค้าคงเหลอื       995.15       1,039.38          619.68          641.61  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน*    1,321.26       1,639.05  4,083.24     1,779.61  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,440.02     6,305.75     8,777.66    5,934.88  

เงินลงทนุระยะยาวอืน    1,093.98       1,502.12          342.48      1,286.43  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์    1,075.01       1,631.24       1,785.01      1,772.76  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถี                -                     -                     -       5,449.02  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน    1,043.47       2,026.37       1,698.37      1,507.15  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,212.46     5,159.72     3,825.85   10,015.36  

รวมสินทรัพย์  8,652.48   11,465.47   12,603.51   15,950.24  

หนีสิน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร    1,254.71       3,109.19       4,329.44          926.57  

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน    1,992.13       2,546.58       2,521.76      1,967.15  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีค้างจ่ายที

ถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี                -                     -                     -           939.00  

หนีสนิหมนุเวียนอืน    1,098.21       1,309.64       1,065.48          790.42  

รวมหนีสินหมุนเวียน  4,345.04     6,965.41     7,916.68    4,623.14  

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถงึกําหนดชําระ

ภายในหนงึปี       243.32          152.89          281.15      5,527.46  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลนืความถีค้างจ่าย - 

สทุธิจากสว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี                -                     -                     -       3,354.00  

หนีสนิไม่หมุนเวียนอืน       351.77          418.12          428.90          413.58  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน     595.09        571.00        710.05    9,295.03  

รวมหนีสิน  4,940.13     7,536.41     8,626.73   13,918.17  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว       530.26          530.26          636.32          636.32  

สว่นเกินทนุ    2,758.29       2,758.29       3,712.76      3,712.76  
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บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 ก.ย. 2557 

กําไรสะสม       733.49          411.43        (898.40)    (2,767.06) 

องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (1,031.53)       (654.35)       (405.05)       (444.86) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ  2,990.51     3,045.62     3,045.63    1,137.16  

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัท

ย่อย 

      721.84          883.43          931.15          894.91  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  3,712.35     3,929.05     3,976.78    2,032.07  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  8,652.48   11,465.47   12,603.51   15,950.24  

หมายเหต ุ*ประกอบด้วยเงินลงทนุชวัคราว และสินทรัพย์ไมม่ตีวัตนส่วนทีจะให้ประโยชน์ภายใน 1 ปี  

 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 

งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 ม.ค. – ก.ย.57 

รายได้จากการขายสนิค้า    1,488.61       2,276.54       2,275.71      1,956.31  

รายได้จากการให้บริการ    6,494.42       8,177.17       7,524.20      4,337.40  

รายได้จากค่าลขิสทิธิ    1,119.54          981.77          821.61          574.10  

รายได้อืน       285.39          320.98          382.18          387.56  

รวมรายได้  9,387.96   11,756.47   11,003.69    7,255.36  

ต้นทนุขายและบริการ    5,396.65       8,062.46       7,786.85      4,768.36  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ       505.55          874.77       1,007.46          616.75  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    2,508.03       2,863.03       3,216.02      2,297.93  

รวมค่าใช้จ่าย  8,410.23   11,800.26   12,010.32    7,683.04  

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         57.21             87.49            15.98            18.92  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 1,034.94         43.69      (990.66)     (408.76) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน        (54.88)        (108.40)  (139.29)       (224.65) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (295.99)        (184.27)  (91.21)             2.02  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงาน
ต่อเนือง 

    684.07       (248.97)   (1,221.15)     (631.39) 

ขาดทนุสาํหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลกิ                -                     -                     -      (1,229.00) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด     684.07       (248.97)   (1,221.15)  (1,860.39) 

 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 ม.ค. – ก.ย.57 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมดําเนินงาน       334.85     (1,295.93)  (839.09)    (1,839.52) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมลงทนุ     (270.06)        (706.98)  (402.77)       (581.20) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมจดัหาเงิน        (46.65)      1,831.20       2,051.41      1,823.22  
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บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 ม.ค. – ก.ย.57 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขนึ (ลดลง)          (0.80)              0.36   (1.34)             0.29  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน(ลดลง) 
สุทธิ 

  17.34       (171.37) 808.21      (597.21) 

 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี จาํกัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
(ปรับปรุง) 

2556 ม.ค. – ก.ย.57 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)             1.25            0.91            1.11            1.28  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)             0.71            0.54            0.73            0.84  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า)             0.09           (0.23)          (0.11)          (0.39) 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า)             5.06            5.68            4.93            5.06  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี (วนั)           72.10          64.23          74.08          72.19  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า)             6.34            7.93            9.39          10.08  

ระยะเวลาขายสนิค้า (วนั)           57.60          46.05          38.88          36.21  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า)             3.95            4.85            4.15            4.06  

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลยี (วนั)           92.45          75.26          87.89          89.96  

Cash Cycle (วนั)           37.24          35.02          25.07          18.43  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 40.71% 29.50% 26.69% 30.57% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.60% -1.10% -9.98% -6.87% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 6.66% -2.74% -11.66% -25.76% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.25% -10.67% -42.12% -119.13% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 7.71% -3.20% -10.66% -17.45% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า)           1.16            1.17            0.91            0.68  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)           1.33            1.92            2.17            6.85  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 45.78% - - - 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทงัสนิ 9,387.96 ล้านบาท 11,756.47 ล้านบาท และ 11,003.69 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง

รายได้ของบริษัทฯ มาจากการดําเนินธุรกิจบนัเทิงแบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นงาน ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ ธุรกิจ 

บรอดแคสติง และธุรกิจบริการรับจดัและบริหารกิจกรรม ทงันี สาเหตทุีรายได้รวมในปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 ร้อยละ 25.23 

หรือ 2,368.51 ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการสร้างแพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z โดย
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สามารถจําหน่ายกล่องรับสัญญาณ GMM Z ได้ประมาณ 1.50 ล้านกล่อง ซึงจะเป็นฐานลกูค้าทีสําคัญในการให้บริการ

โทรทศัน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ในอนาคต ในขณะทีรายได้รวมในปี 2556 ลดลงเมือเทียบกับปี 2555 ร้อยละ 

6.40 หรือ 752.77 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจเดิม ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจเพลง

และธุรกิจดิจิทัล ลดลงร้อยละ 14 และรายได้จากธุรกิจบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม ลดลงร้อยละ 34  ทังนี ในปี 2556 

บริษัทฯ สามารถจําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ทังหมดประมาณ 1 ล้านกล่อง เมือรวมกับทีจําหน่ายไป

แล้วทําให้จํานวนกลอ่งทีจําหน่ายไปแล้วทงัหมดมีประมาณ 2.4 ล้านกลอ่ง 

 

สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมทงัสนิ 7,255.36 ล้านบาท ลดลง 774.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา

การลดลงร้อยละ 9.64 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากผลกระทบทางการเมืองในครึงปีแรกทําให้มีการเลือนงาน

แสดงหลายแห่ง อีกทงั การเปลยีนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสง่ผลให้ยอดขายเพลงผ่านแผ่นซีดีและดีวีดีลดลง บริษัทฯ จึงมี

การปรับแผนทีจะพฒันาบริการรูปแบบใหม่ๆ สาํหรับธุรกิจเพลงและดิจิทลัคอนเทนต์ โดยเร่งขยายช่องทางเพือสร้างรายได้ใหม่

เข้ามาเสริม รวมถงึการทําตลาดเพลงผ่านช่องทางมีเดียใหม่ ซึงบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับยูทูปไทยแลนด์เมือ

เดือนพฤษภาคมทีผ่านมา 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจํานวน 5,396.65 ล้านบาท 8,062.46 ล้านบาท และ 7,786.85 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 59.29 ร้อยละ 70.50 และร้อยละ 73.31 ของรายได้จากการขาย การให้บริการ และค่าลิขสิทธิใน

แต่ละปี สาเหตทุีอตัราสว่นดงักลา่วมีแนวโน้มเพิมขนึ สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของต้นทุนกล่องรับสญัญาณโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม ต้นทนุค่าลขิสทิธิ การถ่ายทอดสดฟตุบอลยโูรปี 2555 รวมถงึต้นทนุค่าลขิสทิธิ เพือใช้สําหรับการทําธุรกิจโทรทัศน์

ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาํหรับปี 2554 – 2556 มีจํานวน 3,013.57 ล้านบาท 3,737.80 ล้านบาท และ 4,223.48 ล้าน

บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.11 ร้อยละ 32.69 และร้อยละ 39.76 ของรายได้จากการขาย การให้บริการ และ

ค่าลขิสทิธิในแต่ละปี โดยในปี 2555 – 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึนจากปีก่อนหน้าจํานวน 724.22 

ล้านบาท และ 485.68 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 24.03 และร้อยละ 12.99 ตามลําดับ เป็นผลจากการเริมดําเนินธุรกิจใหม่

ในสว่นของธุรกิจโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ทงัในสว่นของการขยายแพลตฟอร์มและการให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับ

สมาชิก 

 

สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการจํานวน 4,768.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.43 

ของรายได้จากการขาย การให้บริการ และค่าลขิสทิธิ ลดลงร้อยละ 2.33 หรือ 113.84 ล้านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 

2556 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2557 มีจํานวน 2,914.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.65 

หรือ 174.54 ล้านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในธุรกิจสือ

และธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในขณะทีธุรกิจโฮมช็อปปิงมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึน ประกอบกับการเพิมขึนของ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจดิจิทลัทีวี 
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กําไร 

สาํหรับผลประกอบการในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 625.54 ล้านบาท ในขณะที ปี 

2555 – 2556 บริษัทฯ ประสบผลขาดทนุสทุธิสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 322.06 ล้านบาท และ 1,282.71 ล้าน

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิในปี 2554 ร้อยละ 6.66 และอตัราขาดทนุสทุธิในปี 2555 – 2556 ร้อยละ 2.74 และร้อย

ละ 11.66 ของรายได้รวมในแต่ละปี สาเหตุทีบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนในปี 2555 – 2556 เกิดจากผลขาดทุนของธุรกิจใหม่

เนืองจากความลา่ช้าในการออกใบอนญุาตสาํหรับประกอบธุรกิจ Pay TV ทําให้ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้จาก

ธุรกิจนีได้ ในขณะทีได้มีการลงทนุในสว่นของค่าลขิสทิธิ  และต้นทนุสาํหรับการให้บริการไปแล้ว ประกอบกับต้นทุนทางการเงิน

ทีเพิมขนึ สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 1,868.66 

ล้านบาท  โดยบริษัทฯ มีอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 25.76 เพิมขึนจากอัตราขาดทุนสทุธิร้อยละ 9.05 สําหรับงวดเดียวกันของปี

ก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนของธุรกิจธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีกําลงัอยู่ในระหว่างการลงทุน 

ประกอบกบัรายได้จากการบอกรับสมาชิกซงึยงัเข้ามาไม่เต็มท ีรวมไปถงึค่าใช้จ่ายทางการเงินทีสงูขนึ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 8,652.48 ล้านบาท 11,465.47 ล้านบาท และ 12,603.51 ล้าน

บาท ตามลาํดบั ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 62.87 ร้อยละ 55.00 และร้อยละ 69.64 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี 

โดยสนิทรัพย์หมนุเวียนหลกัในปี 2554 – 2556 ได้แก่ ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ซึงคิดเป็นร้อยละ 38.74 ร้อยละ 44.13 และ

ร้อยละ 27.59 ของสนิทรัพย์หมนุเวียนรวมในแต่ละปี ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2554 – 2556 คิดเป็นร้อยละ 37.13 

ร้อยละ 45.00 และร้อยละ 30.36 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลกัในปี 2554 – 2556 ได้แก่ ทีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ ซงึคิดเป็นร้อยละ 33.46 ร้อยละ 31.61 และร้อยละ 46.66 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมในแต่ละปี ทังนี 

สนิทรัพย์รวมทีเพิมขนึในปี 2555 ร้อยละ 32.51 หรือ 2,812.98 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขึนของลกูหนีการค้าและ

ลกูหนอีืนจากการจําหน่ายกล่องรับสญัญาณโทรทัศน์ เงินลงทุนระยะยาวจากการเพิมขึนของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน และ

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์จากการลงทนุสตดิูโอเพิมเติม ในขณะทีสนิทรัพย์รวมในปี 2556 เพิมขนึจากปี 2555 ร้อยละ 9.93 หรือ 

1,138.05 ล้านบาท เนือง จากการเพิมขึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการจําหน่ายเงินลงทุนและการเพิมทุน

ของบริษัทฯ รวมถงึการเพิมขนึของเงินลงทนุชวัคราวจากการนําเงินทีได้จากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืนไปลงทุนในตรา

สารทางการเงิน 

  

ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 15,950.24 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 

5,934.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.21 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 10,015.36 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 62.79 ของสนิทรัพย์รวม ทังนี สาเหตุทีมูลค่าของสินทรัพย์รวม ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ 

สินปี 2556 ร้อยละ 26.55 หรือ 3,346.72 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายการต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับ

ประกอบธุรกิจดิจิทลัทีวี ซงึได้รับมาในวนัที 25 เมษายน 2557 ในขณะทีเงินลงทุนชัวคราวลดลงจากการไถ่ถอนเงินฝากประจํา

เพือชําระเงินกู้ ยืมระยะสนัและใช้หมนุเวียนในกิจการ  

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 4,940.13 ล้านบาท 7,536.41 ล้านบาท และ 8,626.73 ล้าน

บาท ตามลาํดบั เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสนิรวมในปี 2554 – 2556 พบว่า ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนร้อยละ 87.95 ร้อย
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ละ 92.42 และร้อยละ 91.77 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 12.05 ร้อยละ 7.58 และ

ร้อยละ 8.23 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2555 ร้อยละ 52.55 หรือ 2,596.28 ล้านบาท ส่วน

ใหญ่มีสาเหตจุากการเพมิขนึของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคารและเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนจํานวน 

1,854.48 ล้านบาท และ 554.46 ล้านบาท ตามลาํดับ ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2556 เพิมขึนจากปี 2555 ร้อยละ 14.47 หรือ 

1,090.32 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิมขนึของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคารจํานวน 1,220.25 ล้านบาท 

ในขณะทีเงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิลดลง 144.23 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีหนีสินรวมทังสิน 13,918.17 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 4,623.14 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.22 ของหนีสนิรวม ในขณะทีหนีสนิไม่หมุนเวียนมีจํานวน 9,295.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 66.78 ของหนีสินรวม จะเห็นได้ว่าหนีสินรวม ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ สินปี 2556 ร้อยละ 61.34 หรือ 

5,291.43 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขนึของเงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจํานวน 5,244.46 ล้านบาท สําหรับประกอบ

กิจการดิจิทัลทีวี รวมถึงการบันทึกหนีสินทียังไม่ถึงกําหนดชําระในส่วนต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีจํานวน 

4,239.00 ล้านบาท ในขณะทีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคารลดลง 3,402.86 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 3,712.35 ล้านบาท 

3,929.05 ล้านบาท 3,976.78 ล้านบาท และ 2,032.07 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม

เพิมขนึเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าร้อยละ 5.84 ร้อยละ 1.21 หรือ 216.71 ล้านบาท และ 47.73 ล้านบาท จากการเพิมขึนของทุน

จดทะเบียนและสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามัญในปี 2556 จํานวนรวม 1,060.53 ล้านบาท ในขณะทีบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนจาก

การดําเนินงานระหว่างปี สาํหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 ลดลงจาก ณ สินปี 2556 ร้อยละ 48.90 หรือ 

1,944.71 ล้านบาท เนืองจากยอดขาดทนุสะสมทีเพิมขนึจากผลประกอบการทีขาดทนุของบริษัทฯ 

 

สภาพคล่อง 

สาํหรับปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 334.85 ล้านบาท ในขณะทีปี 2555 – 2556 และ

สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในการดําเนินงาน 1,295.93 ล้านบาท 839.09 ล้านบาท 

และ 1,839.52 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนก่อนภาษีในปี 2555 – 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 

2557 สําหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2554 – 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 มี

จํานวน 270.06 ล้านบาท 706.98 ล้านบาท 402.77 ล้านบาท และ 581.20 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซือ

อปุกรณ์และการเพิมขนึของเงินลงทนุชวัคราวในปี 2554 – 2556 รวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีใน

งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ส่วนกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2554 มีจํานวน 46.65 ล้านบาท 

ในขณะทีปี 2555 – 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหา

เงินจํานวน 1,831.20 ล้านบาท 2,051.41 ล้านบาท และ 1,823.22 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนของเงิน

กู้ ยืมจากธนาคาร และเงินสดรับจากการเพิมทนุ 
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6.  สภาวะอุตสาหกรรม 
 

เนืองจากกลุม่บริษัทฯเป็นผู้ผลติและให้บริการสาระบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลง รายการโทรทศัน์  รายการวิทยุ ภาพยนตร์ 

นิตยสาร คอนเสร์ิต เป็นต้น โดยมีรายได้หลกัจากการจําหน่ายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทังการขายเวลาโฆษณา

หรือพืนทีโฆษณาผ่านสอืประเภทต่างๆ ของกลุม่บริษัทฯ ดงันนั การขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและการเติบโต

ของมลูค่างบโฆษณานบัเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  

 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2557  

สํานักงานเศรษฐกิจการคลงัได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 (ประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2557) ว่า จะสามารถ

ขยายตัวได้ร้อยละ 1.2 – 1.7 เนืองจากคาดว่าในครึงหลงัของปี 2557 เศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวได้ทีร้อยละ 2.9 จาก

สถานการณ์ทางการเมืองทีมีทิศทางชัดเจนขึน ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี เช่น การเร่ง

ชําระหนีให้กับชาวนาในโครงการรับจํานําข้าว มาตรการเพิมรายได้ให้แก่ผู้ มีรายได้น้อย และมาตรการแก้ไขปัญหาราคา

ยางพาราตกตํา ซึงอาจช่วยสนับสนุนให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวดีขึนในช่วงไตรมาสสุดท้าย 

ขณะทีการบริโภคภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยสําคัญทีจะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนืองในปีนี 

ตามการใช้จ่ายในงบประมาณของรัฐบาลสว่นกลางทียังเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนือง โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทุนภาครัฐ

จะขยายตวัร้อยละ 4.5 และร้อยละ 1.0  ตามลําดับ อย่างไรก็ดี คาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนืองจากปีก่อนหน้า 

ร้อยละ 3.0 สว่นหนงึมาจากการทีภาคเอกชนยงัคงรอความชดัเจนของการฟืนตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการลงทุนเพือเพิม

กําลงัการผลติในอตุสาหกรรมเพือการสง่ออกบางส่วนอาจมีการชะลอออกไปในช่วงทีการส่งออกสินค้ายังอยู่ในระดับตํา ด้าน

อปุสงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าปริมาณการสง่ออกสินค้าและบริการจะหดตัวร้อยละ 0.1 เนืองจากการส่งออกสินค้าและการ

ท่องเทียวทีฟืนตวัช้ากว่าทีประเมินไว้ สว่นหนงึเป็นผลมาจากการทีประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมีการฟืน

ตวัอย่างเปราะบาง ประกอบกบัราคาสนิค้าสง่ออกทีอยู่ในระดบัตําตามการลดลงของสนิค้าเกษตร  

 

ตารางที 43 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 – 2558 

 2556 
2557F 

(ณ ตุลาคม 2557) 
2558F 

(ณ ตุลาคม 2557) 
เฉลีย ช่วง เฉลีย ช่วง 

1) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)  2.9 1.4 1.2-1.7 4.1 3.6-4.6 

2) อตัราการขยายตวัของการบริโภครวม (ร้อยละต่อปี) 1.1 1.9 1.7-2.2 3.7 3.2-4.2 

- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที) (ร้อยละต่อปี)  0.3 1.4 1.2-1.7 3.7 3.2-4.2 

- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที) (ร้อยละต่อปี)  4.9 4.5 4.3-4.8 3.6 3.1-4.1 

3) อตัราการขยายตวัของการลงทนุรวม (ร้อยละต่อปี)  -2.0 -2.1 -2.6 ถึง -1.6 8.6 7.6-9.6 

- การลงทนุภาคเอกชน (ณ ราคาคงที) (ร้อยละต่อปี)  -2.8 -3.0 -3.5 ถึง -2.5 8.0 7.0-9.0 

- การลงทนุภาครัฐ (ณ ราคาคงที) (ร้อยละต่อปี) 1.3 1.0 0.5-1.5 10.7 8.7-12.7 

4) อตัราการขยายตวัปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละต่อปี)  4.2 -0.1 -0.6 ถึง 0.4 6.5 5.5-7.5 

5) อตัราการขยายตวัปริมาณนําเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละต่อปี)  2.3 -2.9 -3.4 ถึง -2.4 9.6 8.6-10.6 

6) ดลุการค้า (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ)  6.7 19.4 18.0-20.2 7.5 4.5-10.5 

-สินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี)  -0.2 0.1 -0.2 ถึง 0.4 3.5 1.5-5.5 

-สินค้านําเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) -0.5 -5.7 -6.0 ถึง -5.5 9.6 7.9-11.6 

7) ดลุบญัชีเดินสะพดั (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ)  -2.5 9.0 8.5-9.5 0.3 -0.7 ถึง 1.3 

-ร้อยละของ GDP -0.7 2.2 2.1-2.3 0.1 -0.1 ถึง 0.3 
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 2556 
2557F 

(ณ ตุลาคม 2557) 
2558F 

(ณ ตุลาคม 2557) 
เฉลีย ช่วง เฉลีย ช่วง 

8) อตัราเงินเฟ้อทวัไป (ร้อยละต่อปี)  

    อตัราเงินเฟ้อพืนฐาน (ร้อยละต่อปี)  

2.2 

1.0 

2.1 

1.6 

1.9-2.4 

1.4-1.9 

2.2 

1.6 

1.7-2.7 

1.1-2.1 

9) อตัราการว่างงาน (ร้อยละของกําลงัแรงงานรวม)  0.7 0.9 0.8-1.0 0.8 0.7-0.9 

ทีมา : สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558  

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2558 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึนมาอยู่ทีร้อยละ 4.1 โดยมี

แรงขบัเคลอืนหลกัจากอุปสงค์ภาครัฐทีคาดว่าจะขยายตัวจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคม

ขนสง่ และอปุสงค์จากต่างประเทศทีคาดว่าจะขยายตัวดีขึนตามจํานวนนักท่องเทียวทีมีแนวโน้มเพิมขึนภายหลงัสถานการณ์

ทางการเมืองภายในประเทศคลีคลายลง นอกจากนี อุปสงค์ภาคเอกชนทังการบริโภคและการลงทุนคาดว่าจะปรับตัวดีขึน

เช่นกัน โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึนมาอยู่ทีร้อยละ 3.7ตามแนวโน้มการจ้างงานและรายได้

นอกภาคเกษตรทีมีแนวโน้มปรับตวัดีขึนตามการฟืนตัวของเศรษฐกิจภาพรวม โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาค

การท่องเทียว นอกจากน ีความเชือมันของผู้บริโภคทีคาดว่าจะปรับตัวดีขึนจะยังคงเอือต่อการจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชน 

เช่นเดียวกบัการลงทนุภาคเอกชนคาดว่าจะกลบัมาฟืนตัวได้ชัดเจนขึน โดยจะขยายตัวร้อยละ 8.0 จากปัจจัยสนับสนุนสําคัญ 

เช่น แนวโน้มการฟืนตวัทางเศรษฐกิจภาพรวมและแนวโน้มการฟืนตัวของการส่งออกสินค้า รวมทัง ความจําเป็นในการลงทุน

ปรับโครงสร้างการผลิตเพือรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น สําหรับการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัย

สาํคญัทีจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทนุภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 3.6 และร้อยละ 10.7 

ตามลาํดบั อนัมีสาเหตจุากการประกาศใช้งบประมาณประจําปี 2558 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ 

อีกทงัการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มปรับเพิมขนึในปีงบประมาณ 2558 โดยเฉพาะเม็ดเงินจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน

ด้านการขนส่งทีคาดว่าจะเริมเบิกจ่ายได้ตังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป สําหรับอุปสงค์ภายนอกประเทศนันคาดว่า ปริมาณการ

ส่งออกสินค้าและบริการจะขยายตัวร้อยละ 6.5 โดยปรับตัวดีขึนจากปีก่อนหน้า เนืองจากคาดว่าการฟืนตัวของเศรษฐกิจ

ประเทศคู่ค้าของไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐทีฟืนตวัอย่างแข็งแกร่ง 

 

อตุสาหกรรมโฆษณา 

ข้อมลูเกียวกบัมลูค่าโฆษณาผ่านสอืประเภทต่างๆ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 (เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม)  ซึงรวบรวม

โดยสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสือแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : “MAAT”)  พบว่า มีมลูค่ารวม

ทงัสนิ 72,487ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทีผ่านมา ซงึเป็นผลจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

และผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ทําให้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ได้ลดงบโฆษณาตามความ

เชือมนัและมลูค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคทีลดลง โดยมลูค่าโฆษณาผ่านสอืแต่ละประเภทในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี มีการปรับตัว

ลดลงเป็นสว่นใหญ่ ยกเว้นสอืโทรทศัน์ (ทีวีดิจิทลั) และสอืเคลอืนทีซงึมีการปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 340 และร้อยละ 3 เมือเทียบกับ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า มาอยู่ที 4,757 ล้านบาท และ 2,058 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับมูลค่าโฆษณาผ่านสือทีเกียวข้อง

กบัการประกอบธุรกิจหลกัของ GRAMMY อนัได้แก่ สอืโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) สือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล) สือโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวี

ดาวเทียม) สอืวิทย ุและสอืนิตยสาร พบว่า มลูค่าโฆษณาในช่วง 7 เดือน ปี 2557 ของสอืโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) ปรับตัวลดลงร้อยละ 

7 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ามาอยู่ที 37,301 ล้านบาท เช่นเดียวกับสือโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) สือ
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วิทย ุและสอืนิตยสาร ซงึปรับตวัลดลงร้อยละ 12  ร้อยละ 13  และร้อยละ 17 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ที 

4,715 ล้านบาท 3,212 ล้านบาท และ 2,765 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีเพียงสือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล) ทีมีมูลค่าโฆษณาเพิมขึน 

เนืองจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทลัประเภทธุรกิจทัง 24 ช่อง ได้เริมทดลองออกอากาศในช่วงเดือนเมษายน 2557 ทีผ่านมา ซึง

การเริมต้นของธุรกิจทีวีดิจิทัลดังกล่าว เป็นปัจจัยสนับสนุนหนึงทีทําให้สือโทรทัศน์ยังคงเป็นสือทีได้รับความนิยมสงูสดุ โดย

มลูค่าโฆษณาผ่านสอืโทรทัศน์รวมทุกช่อง (ฟรีทีวี/ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม/ ทีวีดิจิทัล) ในช่วง 7 เดือนของปี 2557 คิดเป็น

ร้อยละ 65 ของมลูค่าโฆษณาทังหมด ซึงเป็นสดัส่วนทีเพิมขึนเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึงอยู่ทีร้อยละ 62.43 

โดยสอืทีได้รับความนิยมรองลงมาได้แก่ สอืหนงัสอืพิมพ์ สอืวิทย ุสอืนิตยสาร และสอืโรงภาพยนตร์ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 44 มูลค่าโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ ช่วง 7 เดือน ปี 2556 และปี 2557 

สือ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2556 
ปี 2556 

(ม.ค. – ก.ค.)  
ปี 2557 

(ม.ค. – ก.ค.) 
ปี 2557e 

สอืโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) 69,249 40,047 37,301 70,100 

สอืโทรทัศน์ (เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) 13,213 5,342 4,715 8,100 

สอืโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล) - 1,082 4,757 4,900 

รวมสือโทรทัศน์ 82,462 46,471 46,773 83,100 

สอืวิทยุ 6,615 3,694 3,212 6,200 

สอืหนงัสอืพิมพ์ 20,749 11,643 10,238 20,000 

สอืนิตยสาร 5,954 3,317 2,765 5,500 

สอืโรงภาพยนตร์ 5,374 2,861 2,610 5,400 

สอืนอกบ้าน 4,169 2,414 2,313 4,000 

สอืเคลอืนที 3,530 1,993 2,058 3,800 

สอืภายในร้านค้า 2,656 1,550 961 2,300 

สอือินเตอร์เน็ต 4,248 497 486 5,863 

รวม 135,757 74,440 71,416 136,163 

ทีมา : สมาคมมเีดียเอเยนซีและธรุกิจสือแห่งประเทศไทย 

 

ทงันี MAAT คาดการณ์ว่า มลูค่าโฆษณาโดยรวมของปี 2557 จะอยู่ที 136,163 ล้านบาท เพิมขึนเพียงร้อยละ 0.3 เมือเทียบกับ

ปีทีผ่านมา โดยการเปลียนแปลงทีสําคัญของธุรกิจสือและอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2557 คือ การเข้ามาของทีวีดิจิทัลอย่าง

เต็มรูปแบบ ซงึสง่ผลให้บริษัทตวัแทนโฆษณา (Media Agency) เริมมีการวางแผนและใช้งบโฆษณาผ่านสือทีวีดิจิทัลเพิมมาก

ขนึ โดยคาดว่า ในปี 2557 จะมีมลูค่าโฆษณาผ่านสอืโทรทศัน์ (ทีวีดิจิทลั) ประมาณ 4,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของ

มูลค่าโฆษณาทังหมด อย่างไรก็ดี การเข้ามาของธุรกิจทีวีดิจิทัลไม่ได้มีผลกระทบต่อมูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) 

เดิมมากนัก โดยมูลค่างบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) ยังคงมีสัดส่วนสงูสุด คิดเป็นร้อยละ 51.48 ของมูลค่าโฆษณา

ทงัหมด แต่จะสง่ผลกระทบต่อสอืโทรทศัน์ประเภทเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมากทีสดุ เนืองจากมีการปรับเปลียนงบโฆษณาไป

ยงัธุรกิจทีวีดิจิทลัมากขนึ โดยมลูค่าโฆษณาผ่านสอืโทรทศัน์ประเภทเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในปี 2557 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที 

8,100 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 39 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา นอกจากนี สือทีมีแนวโน้มการเปลียนแปลงการใช้งบโฆษณา

ลดลงเช่นกนั ได้แก่ สอืภายในร้านค้า และสอืนิตยสาร โดยคาดว่าทงัสองสอืจะมีมูลค่าโฆษณาในปี 2557 ลดลงร้อยละ 13 และ

ร้อยละ 8 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้ามาอยู่ที 2,300 ล้านบาท และ 5,500 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 


