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สวนที ่2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

การประกอบธรุกิจ : บริษัทฯและบริษัทยอย เปนผูเขารวมประมูลเวลาและดําเนินการผลิตรายการทางสถานี
วิทย ุและโทรทัศน และดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ  

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   

เลขทะเบียนบริษัท : 40854500700 

โฮมเพจบริษัท : www.atimemedia.com 

โทรศัพท : 0-2669-9333 

โทรสาร : 0-2665-8242 

บริษัทฯมีวัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีประมาณ 1,320 ลานบาทไปใชดังน้ี 

 วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาใชเงินโดยประมาณ 

1 ประมูลสถานีวิทยุและโทรทัศนและลงทุนในธุรกิจส่ือ 1,000 ลานบาท  ภายใน 18 เดือน 

2 เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและผลิตรายการ  220 ลานบาท  ภายใน 18 เดือน 

3 ชําระคืนเงินกู 100 ลานบาท  ภายใน 3 เดือน 

 
1. ปจจัยความเส่ียง 
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนจาก
การลงทุนของผูลงทุนอยางมีนัยสาํคัญ 

1.1 การตออายุสัมปทาน/สัญญาเชา 

ปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอย ไมมีสถานีวิทยุหรือโทรทัศนเปนของตนเอง ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอย จึงตองเชา
เวลาเพื่อผลิตรายการ ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงในการตออายุสัมปทานและสัญญาเชาจากหนวยงานท่ีมีอํานาจในการ
จัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุและโทรทัศน และมีขอจํากัดในการขยายธุรกิจ อยางไรก็ตาม ดวยศักยภาพและความพรอม
ของกลุมบริษัททางดานเทคโนโลยีการผลิต เงินทุน และบุคลากร ประกอบกับผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับแนวหนา 
และการเปนท่ียอมรับจากกลุมผูฟงและผูชมเปนวงกวาง รวมท้ังบุคลากรท่ีมีความชํานาญและประสบการณ ทําให
บริษัทฯมีความเสี่ยงนอยมากในการที่จะไมไดรับการตออายุสัมปทานและสัญญาเชา นอกจากนี้อัตราคาเชาสถานีท่ี
ผานมาไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก 

นอกจากนี้ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ท่ีกําหนดใหมีการคัดเลือกและจัดต้ัง
คณะกรรมการกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ซึ่งเปนองคกรอิสระทําหนาท่ีกํากับดูแลและ
พิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมถึงควบคุมดูแลใหเกิดการแขงขันท่ีเสรี
และเปนธรรม ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนหรือผูประกอบการรายใหมๆ มีโอกาสเปนเจาของสถานีมากข้ึน 
ท้ังนีก้ระบวนการสรรหา กสช. คาดวาจะแลวเสร็จในเร็ววัน และบริษัทฯมีความม่ันใจวา บริษัทฯอยูในฐานะท่ีมีความ
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พรอมสูง และมีโอกาสท่ีจะประมูลสถานีจากรัฐบาลเพื่อเปนเจาของสถานีได ซึ่งจะเพิ่มเสถียรภาพของบริษัทในการ
ดําเนินธุรกิจและขจัดความเส่ียงดังกลาว   

1.2 การเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหม 

จากการท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ไดเปดเสรีใหบริษัทเอกชนสามารถครอบครองส่ือทางดานวิทยุและโทรคมนาคมได ดังนั้น 
เม่ือการคัดเลือก กสช. เสร็จสิ้นลง จะสงผลใหกลุมบริษัทมีคูแขงเพิ่มข้ึน ซึ่งผูประกอบการท่ีมีความพรอมทางดาน
เงินทุนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จะสามารถชิงความไดเปรียบทางดานการแขงขัน ดังนั้นผูประกอบการท่ีดําเนิน
ธุรกิจอยูกอนแลว จําเปนตองปรับตัวและเตรียมความพรอมตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ดวยประสบการณในการ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพและฐานลูกคาท่ีม่ันคง ประกอบกับความพรอมทางดานสื่อ เงินทุน ทีมงานและบุคลากร ทํา
ใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางม่ันคง และมีศักยภาพในการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณได 

1.3 ผลประกอบการที่ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมตลาดโฆษณา 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูระหวางการฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ประกอบกับความไมมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุน และประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย ทําใหโอกาสท่ีภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะฟนตัวในระยะเวลาอันส้ันมีความไมแนนอน เนื่องจากคาใชจายในการโฆษณาและอัตรา
การเพิ่มข้ึนของคาใชจายโฆษณามีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งอาจสงผลให
เจาของสินคา ใชจายเงินงบประมาณคาโฆษณาผานสื่อลดนอยลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของกลุมบริษัทซึ่งมี
รายไดเกือบท้ังหมดมาจากการขายโฆษณา อยางไรก็ตามเจาของสินคาตางตระหนักดีวาการโฆษณานั้นเปนสิ่ง
สําคัญในการประชาสัมพันธและนําเสนอสินคา และในชวงท่ีเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตตํ่า เจาของสินคาอาจจะ
เปลี่ยนจากการใชงบประมาณโฆษณาในสื่อโทรทัศน มาเปนการใชสื่อวิทยุและสิ่งพิมพ เนื่องจากสื่อโทรทัศนมีราคา
โฆษณาท่ีสูงกวาเม่ือเทียบกับสื่อวิทยุและสิ่งพิมพ อยางไรก็ตามเจาของสินคายังตองคํานึงถึงความเหมาะสมของสื่อ
แตละประเภทในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกัน จากการที่กลุมบริษัทมีการขายโฆษณาในสื่อหลักทั้ง 3 
ประเภท ดังนัน้จึงเปนการลดความเส่ียงจากการลดลงของงบประมาณโฆษณาของส่ือประเภทใดประเภทหน่ึง 

1.4 กระแสความนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง 

ความเสี่ยงในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ คือการเปลี่ยนแปลงรสนิยมและความพึงพอใจ
ของผูบริโภค ซึ่งเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามชวงอายุของผูบริโภค รวมท้ังการไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม
ตางๆ เชน กระแสความนิยมตอประเภทของรายการ ผูดําเนินรายการ เนื้อหาของสิ่งพิมพ อยางไรก็ตาม บริษัทฯได
ทําการวิจยัและพฒันารูปแบบและเนือ้หาของรายการใหสอดคลองตอความสนใจของผูบริโภคตลอดเวลา นอกจากนี ้
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2545 กลุมบริษัทมีรายการวิทยุท้ังส้ิน 5 สถานี และรายการโทรทัศนรวม 24 รายการ ทําให
สามารถผลิตรายการใหสอดคลองกับกระแสความนิยมของผูบริโภคท่ีมีอยูหลายกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน ในสวนของ
สื่อสิ่งพิมพ กลุมบริษัทมีผลิตภัณฑท้ังนิตยสารและหนังสือเลม (Pocket Book) ซึ่งเนนเนื้อหาของขาวสารและ
นําเสนอขอมูลท่ีอยูในความสนใจของผูอาน เพื่อสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพโดดเดน และเปนท่ีตองการของกลุม
ผูอาน 

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

ในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ กลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับรูปแบบ และลักษณะการ
นําเสนอเปนหลัก ซึ่งไดรับการตอบรับจากกลุมเปาหมายดวยดีมาตลอด ท้ังนี้บุคลากรในสวนตางๆ ไมวาจะเปนผู
ดําเนินรายการ ผูผลิตรายการ กองบรรณาธกิาร หรือทีมงานสนับสนุนตางๆ นับวาเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งใน
การสงเสริมความสําเร็จของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม หากกลุมบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานี้ไปไมวาดวยเหตุใดก็
ตาม กลุมบริษัทเช่ือม่ันวาจะไมสงผลกระทบตอรายไดรวมมากนัก เนื่องจากความนิยมของกลุมเปาหมายตอรายการ
และสื่อสิ่งพิมพของกลุมบริษัท มาจากความโดดเดนของรูปแบบรายการ และการนําเสนอเปนหลัก อยางไรก็ดี กลุม
บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาว โดยกลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับการ
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พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวมในการดําเนินงานและเติบโตไปพรอมๆ กับความสําเร็จของกลุมบริษัท 
นอกจากนี้ ผูบริหารสวนใหญซึ่งเปนผูรวมกอต้ัง และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ทําใหมีความผูกพันตอองคกรในการ
รวมกันสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ืองตอไป  

1.6 การบริหาร การจัดการ กรณีบริษัทฯ มีผูถือหุนรายใดรายหนึ่งถือหุน มากกวารอยละ 75 

ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไป บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) จะเปนผูถือหุนรายใหญ
เพียงรายเดียว โดยถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 155,999,400 หุน คิดเปนรอยละ 78 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดสวนการถือหุนท่ีมากกวา 3 ใน 4 ดังกลาว ทําใหบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) มีอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเร่ืองท่ีตองไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมผูถือหุน ดั้งนั้น ผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองท่ีผูถือหุนใหญเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุก
ตัวโดยผูถือหุนรายใหญน้ียังทําใหโอกาสท่ีบริษัทจะถูกครอบงํากิจการ (takeover) โดยบุคคลอ่ืนไมสามารถเกิดข้ึนได
โดยปราศจากการยินยอมของผูถือหุนรายใหญนี้ แมวาผูถือหุนกลุมอ่ืนจะเห็นโอกาสท่ีจะทําใหมูลคาของกิจการ
เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม แมวาบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) จะเปนผูถือหุนรายใหญและมีคะแนนเสียง
ขางมาก แตบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ก็มีเจตนารมยท่ีจะทําใหบริษัทฯ มีความชัดเจนในการ
บริหารงานใหเปนไปอยางอิสระและโปรงใส ซึ่งผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ดังจะเห็นไดจากโครงสรางการจัดการ
ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด  3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการแตละคณะประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

 


