ที่ GRAMMY 005/2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง

แจ้งมติ ท่ี ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ทเกี่ ยวกั บการนํา บริ ษั ทในกลุ่ม บริ ษั ท เดอะ วัน เอ็ นเตอร์ไพรส์ จํากั ด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY 003/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เรื่อง (ก) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํา กั ด (มหาชน) (ข) กํา หนดวัน ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564 และ (ค) งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํา หรับ
ผลประกอบการประจําปี 2563
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย

สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการร่วม
ค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครัง้ แรก (IPO) และ
นํา หุ้น สามัญ ของบริษั ท ในกลุ่ม บริ ษั ท เดอะ วัน เอ็ น เตอร์ไ พรส์ จํา กั ด เข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอํานาจดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (”บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ ง ที่ อ้า งถึง ) นั้น บริษั ท ฯ ขอเรี ย นให้ท ราบว่ าที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ฯครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่ง ประชุม เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกรอบการนําบริษัท
ในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE”) ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครัง้ แรก (IPO) และนําหุน้ สามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วน
หุ้น ที่ จ ะเพิ่ ม ทุน เป็ น จํานวนร้อ ยละ 20.00 ของทุน ชํา ระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลัง การเพิ่ มทุน และมอบอํานาจ
ดําเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดําเนินการ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดําเนินการได้สาํ เร็จลุล่วง
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของ GRAMMY ที่
ดํารงตําแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ONE ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของ ONE เพื่อ
อนุมตั ิให้ ONE ดําเนินการที่จาํ เป็ นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ของ ONE รวมถึงการกําหนดนโยบาย การเข้าทําและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY
ภายใต้กรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น
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นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ยังได้พิจารณาอนุมตั ิแนวทางดําเนินธุรกิจ
และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด ในอนาคตดังนี ้
1) GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE
เป็ น Flagship ของกลุ่ม
2) GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ONE ในการดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้
ONE สามารถแสดงได้ว่ า มี ก ลไกการจัด การเพื่ อ ป้ อ งกั น ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ท่ี เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น การกําหนดให้บริษัทย่อยเข้าทําข้อตกลงใดๆ กับ ONE เพื่อลดหรือ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น
โดยมอบอํานาจดําเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิ น
(CFO) ของบริษัทฯ ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นกับแนวทางดังกล่าว
ทัง้ นี ้ แผนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) และการนําหุน้ ของ ONE ซึ่งเป็ นการ
ร่วมค้าของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษั ท ฯ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบี ย นในการได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ใ นการทํา รายการที่ มี นัย สํา คัญ ที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ น การได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์
(“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ คํานึงถึงแนวปฏิบตั ิท่ดี ี และ
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลที่ครบถ้วน และมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE
ครัง้ นี ้ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็ นวาระเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจําปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2564
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2564
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE”) ซึ่งเป็ น
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครัง้ แรก
(IPO) และนําหุน้ สามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัดเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) และมอบอํา นาจดํา เนิ น การในเรื่ อ ง
ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 11 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เป็ นไปตามเดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไว้ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทัง้ นี ้ สําหรับเรื่องสถานที่และวันเวลาจัดประชุม คือ ในวันศุกร์ท่ี 30 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ ง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุม วิ ท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่
26 มีนาคม 2564 สําหรับรายละเอียด ของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งทางบริษัทฯ
จะดําเนินการเผยแพร่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gmmgrammy.com ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกพร สาณะวัฒนา)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
สารสนเทศเกีย่ วกับกรอบการนําบริษทั ในกลุ่มบริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้า
ของบริษทั ฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครั้งแรก (IPO)
และนําหุน้ สามัญของบริษทั ในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัดเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอํานาจดําเนินการในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ครัง้ ที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ รอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ
วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE”) ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
เป็ นการทั่วไปครัง้ แรก (IPO) และนําหุน้ สามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ
ONE”) โดยสัดส่วนหุน้ ที่จะเพิ่มทุนเป็ นจํานวนร้อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้วทัง้ หมดของ ONE ภายหลังการเพิ่มทุน และ
มอบอํานาจดําเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ
ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดําเนินการได้
สําเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของ
GRAMMY ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ONE ในฐานะผูถ้ ือหุน้
ของ ONE เพื่ออนุมตั ิให้ ONE ดําเนินการที่จาํ เป็ นต่างๆ เพื่อให้มีคณ
ุ สมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกําหนดนโยบาย การเข้าทําและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ
GRAMMY ภายใต้กรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น
นอกจากนี ้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE อาจส่งผลให้มีขอ้ พิจารณาในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY ซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในส่วนของการ
ผลิตเนือ้ หารายการ (ผลิตคอนเท้นท์) ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมิให้เกิดข้อสงสัยว่ากลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY
มีการดําเนินธุรกิจที่แข่งขันกันหรืออาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติกาํ หนดให้ ONE เป็ นบริษัทผู้นาํ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเท้นท์
ประเภท ละคร ซีรี่ส ์ และรายการที่ม่งุ เน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ทีวีเป็ นหลักและช่องทางคลื่น
ความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยระบุรายละเอียดการดําเนินธุรกิจในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2563
(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และเมื่อประกอบกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยการขายหุน้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล โฮลดิง้ จํากัดให้แก่ ONE และการเข้าทําสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนการตลาดของช่อง GMM25 ในช่วงปลายปี 2563
ที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่ม GRAMMY และกลุ่ม ONE จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ยังได้พิจารณาอนุมัติแนวทางดําเนิน
ธุ ร กิ จ และการป้ อ งกั น ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ท่ี อ าจเกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งกลุ่ม บริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ในอนาคตดังนี ้
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1) GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE
เป็ น Flagship ของกลุ่ม
2) GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ONE ในการดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้
ONE สามารถแสดงได้ว่ า มี ก ลไกการจัด การเพื่ อ ป้ อ งกั น ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ท่ี เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น การกําหนดให้บริษัทย่อยเข้าทําข้อตกลงใดๆ กับ ONE เพื่อลดหรือ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น
โดยมอบอํานาจดําเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิ น
(CFO) ของบริษัทฯ ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือความชัดเจน
ประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทัง้ นี ้ แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ไม่เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ คํานึงถึงแนวปฏิบตั ิท่ดี ี และเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูล
ที่ครบถ้วน และมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ครัง้ นี ้ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวเป็ นวาระเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ รวมถึงชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับรายการเกี่ยวเนื่องที่
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการแล้วในช่วงที่ผ่านมา
รายละเอียดที่สาํ คัญของรายการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ทีม่ ีการตกลงเข้าทํารายการ
การออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ ONE ต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และนํา ONE
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ อยู่กับความสําเร็จของเงื่อนไขการเข้าทํารายการตามข้อ 6 โดย
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จะปราฎในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชีช้ วน
2. ผู้ทเี่ กี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด หรือ ONE ซึ่งเป็ นการร่วมค้าของบริษัทฯ
ผูซ้ อื ้
: ประชาชนทั่วไป
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ผนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) และนําหุน้
ของ ONE ซึ่งเป็ นการร่วมค้าของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้มมี ติอนุมตั ิให้
ดําเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้กบั ONE เพื่อ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง และบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นเสร็จสิน้ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้ นี ้ รายละเอียดของรายการที่
เกี่ยวเนื่องดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี ้
โครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2563

-จงใจเว้นว่าง-
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โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2563 (ก่อนรายการ IPO)

โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง (หลังรายการ IPO)

หมายเหตุ: /1 ประกอบด้วย (1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ (2) บจ. วัน ทํา ดี
/2
กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นเกินร้อยละ 99.00 ได้แก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด (“GMM TV”) (2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม
สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (“GMM Studios”) และ (3) บริษัท เช้นจ์2561 จํากัด (“Change 2561”)
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จากที่แสดงข้างต้น การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปได้ดงั นี ้
(1) การเข้ า ทํ า รายการจํ า หน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พย์ ข องบริ ษั ทฯ กรณี บ ริ ษั ท ฯ ขายหุ้ นใน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด (“GMMCH”) ให้ ONE โดยบริษัทฯ ขายหุน้ ทัง้ หมดจํานวน
9,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ GMMCH ในราคาหุน้ ละ 120.00 บาท รวมเป็ นมูลค่า 1,200,000,000 บาท (“ธุ รกรรม
การขายหุ้น GMMCH”) ทัง้ นี ้ ในการขายหุน้ GMMCH บริษัทฯ ดําเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
GMMCH (“การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH”) ดังต่อไปนี ้
1.1 บริษัทฯ ดําเนินการให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
100.00) (“GMMHD”) ซื ้อหุ้นในบริ ษั ท จี เอ็ มเอ็ ม แชนแนล จํากั ด (“GMM25”) จาก GMMCH
(การร่ วมค้าที่ บริ ษั ทฯ ถื อหุ้นในสั ดส่ วนร้อยละ 50.00) และผู้ถื อหุ้นเดิ มของ GMM25 จํานวน
20,920,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของ GMM25 ในราคา 1 บาท (“ธุรกรรมการซือ้ หุ้น GMM25”)
1.2 บริษทั ฯ ดําเนินการให้ GMMHD ซือ้ หุน้ ใน บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิรค์ จํากัด (“CAN”)
จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ CAN ในราคา 1.00 บาท (“ธุรกรรมซือ้ หุ้น CAN”)
1.3 บริษัทฯ ดําเนินการให้ GMMHD ซือ้ หุน้ ใน บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด (“ATV”) จาก บริษัท
เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด (“ATM”) และผู้ถือหุ้นเดิมของ ATV จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
25.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท
(“ธุรกรรมซือ้ หุ้น ATV”)
(2) การเข้ า ทํา รายการจํา หน่ า ยไปซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการทํา การตลาดการดํา เนิ น การช่ อ ง 25 ให้ แ ก่
GMMCH โดยเกิ ด ขึ น้ ภายหลัง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ จํา หน่ า ยหุ้น ทั้ง หมดของ GMMCH ให้แ ก่ ONE โดย
GMM25 ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิตอล กรณีการเข้าทําสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง
GMM25 และสัญญาให้ใช้ช่ื อรายการโทรทัศ น์แ ละการอนุญาตให้ใช้สิ ทธิ ใ นทรัพย์สิ น ทางปั ญ ญา
ระหว่ า ง GMM25 กั บ GMMCH สํ า หรั บ การดํ า เนิ น รายการทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง GMM25
โดย GMM25 จะทําการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30.00 ของรายได้ท่ีเป็ นผลมาจากการ
ดําเนินงานตามสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 โดยรายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้
จะไม่เกิน 70.00 ล้านบาทต่อปี นับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2564 และสิน้ สุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์
ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กาํ หนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่งปั จจุบนั ใบอนุญาตดังกล่าวจะ
สิน้ สุดในวันที่ 24 เมษายน 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วตลอดระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน GMM25 จะได้รับ
รายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 583,333,333 บาท นอกจากนี ้ GMM25 ได้รบั ค่าตอบแทน
การแต่ ง ตั้งตัวแทนการตลาดจํานวน 67,000,000 บาท ในปี 2563 ซึ่ ง GMM25 ได้รับ ค่ า ตอบแทน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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(3) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ โดยคํา้ ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน
สัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50,00 ของเงินกู้จํานวน 2,200,000,000 บาทให้กับ
ONE (“ธุรกรรมการคํ้าประกันเงินกู้ของ ONE”) เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนของ ONE (ในฐานะผูซ้ ือ้ ซึ่ง
เป็ นการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 31.27 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด) สําหรับนําไปชําระ
ราคาซือ้ ขายหุน้ GMMCH ของธุรกรรมการขายหุน้ GMMCH โดยการคํา้ ประกันดังกล่าวของบริษัทฯ
คิดเป็ นวงเงินคํา้ ประกันจํานวนสูงสุดไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายหุ้นสําหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH
ราคาขายหุ้น
1,200,000,000 บาท
(ตามสัดส่วนทีบ่ ริษัทฯ
ถืออยู)่
ข้อจํากัดความรับผิด ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทฯ ต่อ ONE ที่สาํ คัญสามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. ระยะเวลา
•
10 ปี สําหรับคํารับรองเกี่ยวกับตัวผูข้ ายเองและกรรมสิทธิ์ของหุน้
•
18 เดือน สําหรับคํารับรองทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
•
5 ปี สําหรับคํารับรองที่เกี่ยวกับภาษีอากร
2. ความรูข้ องผูซ้ อื ้
•
บริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดสําหรับเรื่องที่ปรากฎในรายการตรวจสอบ
สถานะกิ จ การ (Due Diligence) ของ ONE เว้ น แต่ ค ํา รั บ รอง
เกี่ยวกับเรื่องของภาษี
3. มูลค่าความเสียหาย
•
บริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิด ในกรณี ท่ีมูลค่าความเสียหายรวมแล้วมี
มูลค่าไม่ถึง 3,000,000 บาท เว้นแต่คาํ รับรองเรื่องของภาษี
•
ความรับผิดสูงสุดของบริษัทฯ จะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา
ซือ้ ขายหุน้ ส่วนของบริษัทฯ เว้นแต่หน้าที่ของผูข้ ายหลังการซือ้ ขาย
เสร็จสมบูรณ์
ข้ อ ตกลงกระทํา การ ข้อตกลงกระทําการหลังวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ มีดงั นี ้
ห ลั ง วั น ที่ ธุ ร ก ร ร ม 1. GMM25 ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่กับ กสทช.
เสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
2. GMM25 แจ้ง การเปลี่ ย นแปลงผู้ก ระทํา การแทนและการเปลี่ ย น
โครงสร้างการถือหุน้ กับ กสทช.
3. บริษัทฯ ให้ความยินยอมเมื่อ ONE ต้องการใช้ศิลปิ น
4. ได้รบั ความยินยอมการโอนย้ายลูกจ้างจาก GMM25

6

ปั จจุบัน ONE เป็ นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMMCH และ GMM25 เข้าทําสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาด
สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ช่อื รายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญญา (ธุรกรรมแต่งตัง้ ตัวแทนการตลาด) กับ GMMCH เพื่อให้สิทธิแก่เพียงผูเ้ ดียวแก่ GMMCH ในการ
(ก) จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดําเนินรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ข) จัดหาลูกค้าเพื่อ
รับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กบั GMM25 เพื่อนําออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการ
แพร่เสียงแพร่ภาพออกอากาศผ่านทางสถานีโ ทรทัศน์ช่ อง GMM25 (ค) จัดจําหน่ายเวลาโฆษณาของ
สถานี โ ทรทัศ น์ช่อ ง GMM25 และ (ง) ใช้ช่ื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ และโลโก้ใ นส่ ว นของรายการสถานี โ ทรทัศน์ช่อง
GMM25 ที่ GMM25 เป็ นเจ้าของ เพื่อนําไปผลิตรายการใหม่ (เรียกรวมกันว่า “สิทธิในการทําการตลาด
การดําเนินการช่อง 25”) โดยสาระสําคัญของสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25
และสัญญาให้ใช้ช่อื รายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา มีดงั นี ้
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข อง GMMCH ในฐานะตั ว แทนทางการตลาดมี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในการ
GMMCH
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดําเนินรายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง GMM25
2. จัดหาลูกค้าเพื่อรับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ
GMMCH เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25
3. จั ด จํ า หน่ า ยเวลาโฆษณาทั้ ง หมดที่ เ ป็ นสิ ท ธิ ข อง GMM25 ของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25
โดย GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีหน้าที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
1. ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คาํ แนะนําการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 เพื่อ
พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบโดยนายสถานี ข องสถานี โ ทรทัศ น์ช่ อ ง
GMM25
3. จัดหาลูกค้าชัน้ ดี และมีความสามารถและศักยภาพในการผลิตรายการ
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และ หลักเกณฑ์การ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของ กสทช. หรือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ GMMCH จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดให้แก่ GMM25
ในกรณีท่ี GMMCH ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
หน้าทีข่ อง GMM 25 GMM25 ตกลงดังต่อไปนี ้
1. ไม่จดั หาลูกค้าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่น
2. ไม่ผลิตรายการด้วยตนเอง หรือร่วมผลิตรายการกับบุคคลอื่น
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การแบ่งรายได้

1. คู่สัญ ญาตกลงให้ GMM25 จัด สรรรายได้บ างส่ ว นที่ ไ ด้รับ จากการ
ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง 25 ไว้ จํานวนร้อยละ 30 ของรายได้ท่ี
เป็ น ผลมาจากการดํา เนิ น งานตามสิ ท ธิ ใ นการทํา การตลาดการ
ดําเนินการช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กบั GMMCH เป็ นจํานวนร้อยละ
70 ของรายได้ดังกล่าว โดยที่ GMM25 จะจัดสรรรายได้ไว้ไม่เกิน 70
ล้านบาทต่อปี
2. GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดตกลงจ่ายค่าตอบแทนการ
แต่งตัง้ ตัวแทนการตลาดให้กบั GMM25 เป็ นจํานวน 67,000,000 บาท
ภายใน 15 วัน นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2563 เพื่ อ ตอบแทน
GMM25 ในการแต่ งตั้ง และให้สิ ท ธิ แก่ ตนในการดํา เนิ น งานภายใต้
สัญญาฉบับนี ้
ระยะเวลาของสัญญา สัญญาจะมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และสิน้ ผลเมื่อใบอนุญาต
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กาํ หนด (ซึ่งรวมถึงช่วง
ระยะเวลาที่มีการต่ออายุของใบอนุญาตออกไป) เว้นแต่ ONE จะไม่มีอาํ นาจ
ควบคุ ม ใน GMMCH หรื อ บริ ษั ท ฯถื อ หุ้ น ใน ONE ตํ่ า กว่ า ร้ อ ยละสิ บ
โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลา 1 ปี
ข้อตกลงทีส่ าํ คัญอื่น ๆ ข้อตกลงที่สาํ คัญอื่น ๆ มีดงั นี ้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ช่อง
GMM25 ยังเป็ นของ GMM25 เช่น หน้าที่ในการจัดให้มนี ายสถานี และ
หน้า ที่ ใ นการชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตและค่ า ธรรมเนี ย มเข้า
กองทุน วิ จัย และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) เป็ นต้น
2. รายได้ท่ี GMM25 ได้รับ เนื่ อ งจากสัญ ญาหรื อ สิ ท ธิ ใ นทรัพ ย์สิ น หรื อ
รายการต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นวัน ที่ สัญ ญานี ้มี ผ ลให้เ ป็ น ของ GMM25
ตามเดิมและไม่นบั รวมเป็ นส่วนแบ่งของการจัดสรรรายได้ตามสัญญา
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ของ GMM25
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข อง GMMCH จะได้รบั
GMMCH
1. สิ ท ธิ ใ นการใช้ช่ื อ รายการโทรทัศ น์ท่ี คู่สัญ ญาตกลงกัน (“รายการ
โทรทัศน์ทใี่ ห้สิทธิ”)
2. สิทธิในการ ทําซํา้ ดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
โฆษณาซึ่งงานลิขสิทธิ์ ของ GMM25 ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับรายการ
โทรทัศน์ท่ใี ห้สิทธิ
3. ผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีให้สิทธิตอนใหม่ และเผยแพร่แก่สาธารณชน
ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ
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4. รายการโทรทั ศ น์ ท่ี ใ ห้ สิ ท ธิ ต อนใหม่ ท่ี ผ ลิ ต โดย GMMCH จะเป็ น
กรรมสิทธิข์ อง GMMCH
หน้าทีข่ อง GMM 25 GMM25 ตกลง
1. ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ GMMCH ในการดํา เนิ น การยื่ น จดทะเบี ย น
เครื่ อ งหมายการค้า และเครื่ อ งหมายบริ ก ารที่ คู่ สัญ ญาตกลงกั น
(“เครื่องหมายการค้าทีใ่ ห้สิทธิ”) ต่อกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
2. แก้ไขสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายทางการค้าที่ให้สิทธิ เพื่อให้สิทธิ
GMMCH ใช้เครื่องหมายการค้าตลอดอายุการคุม้ ครองเครื่องหมาย
การค้าที่ให้สทิ ธิ
ระยะเวลาของสัญญา สัญญาจะมีผลใช้บงั คับทันทีตงั้ แต่ลงนาม เว้นแต่การอนุญาตให้ใช้ช่อื รายการ
โทรทัศน์ท่ีให้สิทธิจะมีผลตัง้ วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสัญญาจะมีผลเท่ากับ
อายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ และ/หรือ เครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย
เว้น แต่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นการควบคุม Change of Control ใน GMMCH หรื อ
บริษัทฯถือหุน้ ใน ONE ตํ่ากว่าร้อยละสิบ
เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ONE มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดิจิตอลทีวี และ
มีความพร้อมในด้านบุคลากรการตลาด รวมถึงมีช่องทางในการจัดหาลูกค้าและการจําหน่ายเวลาโฆษณา
ของธุรกิจสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี ้ ที่ผ่านมา GMM25 และ ONE เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ท่มี ีเนือ้ หาและ
รูปแบบของรายการที่หลากหลาย อีกทัง้ ช่อง ONE31 และช่อง GMM25 มีคอนเทนต์ท่ีนาํ เสนอต่อกลุ่มผูช้ ม
ที่แตกต่างกัน ทําให้การเข้าทําธุรกรรมแต่งตัง้ ตัวแทนทางการตลาดจึงเป็ นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า
ที่ตอ้ งการซือ้ สื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ดังนัน้ บริษัทฯ เห็นถึง
โอกาสดังกล่าว จึงเสนอให้ GMM25 พิจารณาเข้าทําธุรกรรมแต่งตัง้ ตัวแทนการตลาดเพื่อแต่งตัง้ GMMCH
ให้เป็ นตัวแทนการตลาดสําหรับการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ของ GMM25 ซึ่งรวมถึง
การจัดหาลูกค้า และการจัดจําหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 โดย GMM25 ได้รับ
ค่ า ตอบแทนการแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนการตลาดจํา นวน 67,000,000 บาท ในปี 2563 ซึ่ ง GMM25 ได้รั บ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ GMM25 จะทําการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30.00
ของรายได้ท่ีได้รบั จากธุรกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เป็ นจํานวนร้อยละ
70.00 ของรายได้ท่ีเป็ นผลมาจากการดําเนินงานตามสิทธิในการทําการตลาดการดําเนินการช่อง 25 ทัง้ นี ้
รายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้จะมีมูลค่าไม่เกิน 70.00 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2564 และสิน้ สุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กาํ หนด (รวมถึงช่วงที่
มีการต่ออายุ) ซึ่งปั จจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิน้ สุดในวันที่ 24 เมษายน 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วใน
ระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน GMM25 จะจัดสรรรายได้จากเงื่อนไขข้างต้นรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 583,333,333 บาท
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการเกี่ยวเนื่องข้างต้น ปรากฏตามหนังสือแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เรื่อง (ก) การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) สําหรับขายหุน้
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ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด และการเข้าทําสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์
ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ช่ือรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (ข) การได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
สําหรับการเข้าซือ้ หุน้ ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิรค์ จํากัด
และ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิง้ จํากัด และ (ค) การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) แก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึ่งได้
เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (รวมถึงฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ ตามที่ บ ริษัท ฯ ได้เ ข้า ทํา สัญญาระหว่างผู้ถื อหุ้น กับ กลุ่มผู้ถื อหุ้น ของ ONE อัน ได้แ ก่ บริษัท
ประนันท์ภรณ์ จํากัด และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในช่วงก่อนหน้านี ้ เนื่องจากสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้
ไม่ได้มีขอ้ ตกลงที่กาํ หนดให้สญ
ั ญาฉบับนีส้ ิน้ สุดลงหาก ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้
บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของ ONE เพื่อพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ของสัญญาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ซึ่งการยกเลิก
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และ ONE
เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวเป็ นเพียงข้อตกลงที่กาํ หนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการกิจการของ ONE ร่วมกันระหว่างผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้เป็ นตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่มเท่านัน้
ทัง้ นี ้ กรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
3.1 รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
ผู้ อ อกและเสนอขาย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด หรือ ONE
หลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ ONE (ปั จจุบนั หุน้ สามัญของ ONE ยังไม่มีสถานะเป็ น
เสนอขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่น
สั ด ส่ ว น หุ้ น ส า มั ญ สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
เพิ่มทุนทีเ่ สนอขาย
มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ราคาเสนอขาย
ยังมิได้มีการกําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งต้องสํารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์
ของผูล้ งทุนต่อไป (Book Building)
ระยะเวลาเสนอขาย ภายหลังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้ ONE เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
ทั่ว ไป และแบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหลัก ทรัพย์ และหนังสือ
ชีช้ วนมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคาํ ขอให้รบั หุน้ สามัญเพิ่ม
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รายละเอียดอื่นๆ

ทุนของ ONE เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการ
ถือหุน้ รายย่อยให้ครบถ้วน
บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่สาํ คัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของ ONE ให้ผถู้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ทราบต่อไป

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติคณะกรรมการของ ONE ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง

3.2 รายละเอียดของ ONE
ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ท่ีมุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทลั ทีวี
ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่ 50 อาคาร จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุ ม วิ ท 21(อโศกมนตรี ) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ทุ น จดทะเบี ย นและ 3,810,000,000 บาท
ทุนชําระแล้ว
มู ล ค่ า ที่ ต ร า ไ ว้ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ณ ปั จจุบัน
3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ ONE
โครงสร้างการถือหุน้ ปั จจุบนั ของ ONE และโครงสร้างการถือหุน้ ภายหลัง IPO สามารถสรุปได้ดงั นี ้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์
บจ.ประนันท์ภรณ์

กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ

GRAMMY

ผู้ถือหุ้นอื่น
22.33%

52.67%

25.00%

บจ.ซีเนริโอ
50.00%

7.09%

11.64%
ONE
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31.27%

โครงสร้างการถือหุน้ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (อ้างอิงสัดส่วนการออกหุน้ สามัญที่ออกใหม่รอ้ ยละ
20.00 ของทุนชําระแล้วทัง้ หมดของ ONE ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครัง้
แรก (IPO)
ประชาชน
บจ.ประนันท์ภรณ์ กลุ่มนายถกลเกียรติ
GRAMMY
ทั่วไป
วีรวรรณ
ผู้ถือหุ้นอื่น
22.33 % 52.67 % 25.00%
บจ.ซีเนริโอ
20.00%

40.00%

5.67%

9.31%

25.02%

ONE
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ ONE ก่อนและหลัง IPO มีดงั นี ้
ลําดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1 บจ. ประนันท์ภรณ์

ก่อน IPO
หลัง IPO
จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
19,050,000
50.00
19,050,000
40.00

2 บริษัทฯ

11,915,497

31.27

11,915,497

25.02

3 กลุ่มนายถกลเกียรติ
วีรวรรณ

7,134,500

18.73

7,134,500

5.67

3.1 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ

1,500,000

3.94

1,500,000

3.15

3.2 บจ. วัน ทํา ดี

1,200,000

3.15

1,200,000

2.52

4,434,500

11.64

4,434,500

5 นาง บุษบา ดาวเรือง

2

0.000005

2

6 นาง มณฑนา ถาวรานนท์

1

0.000003

1

38,100,000

100.00

9,525,000
47,625,000

9.31
0.000004
0.000002
20.00

ประกอบด้วย

4 บจ. ซีเนริโอ

7 ประชาชนทั่วไป
รวม

หมายเหตุ: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

-จงใจเว้นว่าง-

12

100.00

3.4 คณะกรรมการของ ONE
ลําดับ
ชื่อ
1
นาย ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
2
นาย ฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม
3
นาย ระฟ้า ดํารงชัยธรรม
4
นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ
5
นาย ปิ ยะ ซอโสตถิกลุ
6
นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
7
นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล
8
นาย ตนุพล วิรุฬหการุญ
9
นาย อรรณพ เสนะสุทธิพนั ธุ์
10
นางสาว ฐานันดร์ บรรจงดี
11
นาง เสาวณีย ์ ไทยรุง่ โรจน์
12
นาย สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
13
นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง
14
นาง ดวงมณี สุขมุ
15
นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

3.5 สรุ ปฐานะทางการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวมของ ONE สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562
งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)
2562
2563
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขายสินค้า ค่าบริการ ค่าลิขสิทธิ์ และอื่นๆ
2,773.03
3,215.10
ต้นทุนการบริการ
(1,548.95)
(1,538.93)
ค่าใช้จา่ ยในการขาย การบริการ และการบริหาร
(868.34)
(922.41)
กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
355.73
753.77
กําไรสําหรับปี
178.39
633.90
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
4,168.36
7,480.91
หนีส้ ินรวม
2,692.12
5,376.03
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
1,476.24
2,104.88
หมายเหตุ: อ้างอิงตามงบการเงินรวมทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ ONE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-จงใจเว้นว่าง-
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4. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
4.1 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ GRAMMY
(1) เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนได้ทงั้ ในหุน้ สามัญ
ของ GRAMMY และ/หรือ ONE ตามนโยบายการลงทุนของผูล้ งทุนแต่ละราย
(2) ภายหลังจาก ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุน้ ของ ONE อาจมีมลู ค่าสูงขึน้ ตามราคา
ตลาด ซึ่งเป็ นการเพิ่มมูลค่าหุน้ ของ GRAMMY ทางอ้อม
4.2 ผลประโยชน์ต่อ GRAMMY
(1) ภายหลังจากที่ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าของหุน้ ONE จะสะท้อนมูลค่า
ตลาดซึ่งเป็ นการสะท้อนมูลค่าโดยอ้อมในมูลค่าเงินลงทุนใน ONE ของ GRAMMY
(2) ONE จะสามารถนําเงินที่ได้จากการ IPO ครัง้ นีม้ าใช้ในการขยายธุรกิจได้ ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาส
ในการเติบโต และสร้างรายได้และกําไรให้แก่ ONE โดยจะส่งผลทางบวกแก่มูลค่าเงินลงทุนใน
ONE ของ GRAMMY
(3) เสริมสร้างให้ ONE มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึน้ และเป็ นการเพิ่มโอกาสในการเป็ น
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Strategic partner) ระหว่ า ง ONE และ GRAMMY ในการพัฒ นาสื่ อ หรือ
บริการอื่นๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต
(4) ONE สามารถนําเงินบางส่วนที่ได้จากการ IPO มาชําระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ใช้ชาํ ระ
ค่าหุ้นของ GMMCH ตามที่ได้เข้าทํารายการซือ้ ขายหุ้นของ GMMCH เมื่อไตรมาส 4 ปี 2563
ซึ่งอาจทําให้ GRAMMY มีโอกาสได้รบั การปลดภาระคํา้ ประกันเงินกูด้ งั กล่าวบางส่วนได้เร็วขึน้
4.3 ผลประโยชน์ต่อ ONE
(1) ได้รบั เงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO)
เพื่อนําเงินที่ได้รบั ดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจ รวมถึงชําระหนีบ้ างส่วนของ ONE
(2) การที่ ONE มีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รบั เงินจากการระดมทุน
จะเป็ นการเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและอาจได้รบั
เงื่อนไขทางการเงินที่ดีขึน้
(3) จากการที่ ONE มีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมให้ ONE เป็ นที่
รูจ้ กั มากขึน้ ซึ่งอาจสร้างความน่าสนใจและดึงดูดต่อนักลงทุนอื่นๆ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจมากขึน้ นอกจากนี ้ การมีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังส่งผลเชิงบวกต่อการแสวงหาบุคลากรเข้ามาทํางานในบริษัท
5. แผนการใช้เงินทีไ่ ด้รับจากการ IPO จากการเข้าทํารายการ
แผนการใช้เงินที่ได้รบั จากการ IPO เบือ้ งต้น มีดงั นี ้
(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ONE ในอนาคต และ/หรือ
(2) ชําระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ
(3) ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของ ONE
14

ทั้งนี ้ ONE จะมีการกําหนดรายละเอียดและโครงการที่จะใช้เงินจากการระดุมทุนจาก IPO ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช้ วนของ ONE ต่อไป ซึ่งปั จจุบันอยู่
ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทําหนังสือชีช้ วน
6. เงือ่ นไขการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ONE มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
เป็ นครัง้ แรก (IPO) และการนําหุน้ สามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ฯ
(2) ONE ได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปและแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้แล้ว
(3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุน้ สามัญของ ONE เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
(4) ONE ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ต่อประชาชนทั่วไป
7. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/Control Dilution)
ในกรณี ท่ี ONE ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ตามแผนการ
ดําเนินการข้างต้น จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิ ในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน ONE ลดลง
ร้อยละ 20.00 ของส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม
(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
เนื่องจากหุน้ ที่เสนอขายเป็ นหุน้ สามัญของ ONE จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาด
ของหุ้น สามัญ ของบริษั ท ฯ (Price Dilution) อย่ า งไรก็ ต าม การลดสัด ส่ ว นการถื อ ครองหุ้น สามัญ
ใน ONE จะส่งผลให้สดั ส่วนการรับรูก้ าํ ไรใน ONE ลดลง
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ
ONE ข้างต้นเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ และ ONE จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ ONE ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
และนํา หุ้น สามัญ ของ ONE เข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามแผนการเข้า
จดทะเบียนของ ONE ข้างต้น จะเป็ นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และ ONE
โดย ONE จะสามารถระดมทุนเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และ/หรือ ชําระคืนหนีส้ ถาบัน
15

การเงิน ซึ่งคาดว่าจะเป็ นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และกําไร เสริมสร้างสภาพคล่องของ ONE
และ/หรือลดต้นทุนทางการเงินของ ONE รวมถึงช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ ได้อีกด้วย
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการ
ไม่มี
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