บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชือ่ บริษทั

: บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

การประกอบธุรกิจ

: บริษัทฯและบริษัทยอย เปนผูเขารวมประมูลเวลาและดําเนินการผลิตรายการทางสถานี
วิทยุ และโทรทัศน และดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ

ทีต่ ง้ั สํานักงานใหญ

: เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

: 40854500700

โฮมเพจบริษทั

: www.atimemedia.com

โทรศัพท

: 0-2669-9333

โทรสาร

: 0-2665-8242

บริษทั ฯมีวตั ถุประสงคในการนําเงินทีไ่ ดจากการเสนอขายหลักทรัพยครัง้ นีป้ ระมาณ 1,320 ลานบาทไปใชดงั นี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

จํานวนเงิน

ระยะเวลาใชเงินโดยประมาณ

1

ประมูลสถานีวทิ ยุและโทรทัศนและลงทุนในธุรกิจสือ่

1,000 ลานบาท

ภายใน 18 เดือน

2

เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและผลิตรายการ

220 ลานบาท

ภายใน 18 เดือน

3

ชําระคืนเงินกู

100 ลานบาท

ภายใน 3 เดือน

1. ปจจัยความเสีย่ ง
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย (กลุม บริษทั ) ทีค่ าดวาจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนจาก
การลงทุนของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
1.1 การตออายุสมั ปทาน/สัญญาเชา
ปจจุบัน บริษทั ฯและบริษทั ยอย ไมมสี ถานีวทิ ยุหรือโทรทัศนเปนของตนเอง ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอย จึงตองเชา
เวลาเพื่อผลิตรายการ ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงในการตออายุสัมปทานและสัญญาเชาจากหนวยงานที่มีอํานาจในการ
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน และมีขอจํากัดในการขยายธุรกิจ อยางไรก็ตาม ดวยศักยภาพและความพรอม
ของกลุมบริษัททางดานเทคโนโลยีการผลิต เงินทุน และบุคลากร ประกอบกับผลงานที่มีคุณภาพในระดับแนวหนา
และการเปนที่ยอมรับจากกลุมผูฟงและผูชมเปนวงกวาง รวมทั้งบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณ ทําให
บริษัทฯมีความเสี่ยงนอยมากในการที่จะไมไดรับการตออายุสัมปทานและสัญญาเชา นอกจากนี้อัตราคาเชาสถานีที่
ผานมาไมมกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก
นอกจากนี้ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ที่กําหนดใหมีการคัดเลือกและจัดตั้ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ซึ่งเปนองคกรอิสระทําหนาที่กํากับดูแลและ
พิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมถึงควบคุมดูแลใหเกิดการแขงขันที่เสรี
และเปนธรรม ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนหรือผูประกอบการรายใหมๆ มีโอกาสเปนเจาของสถานีมากขึ้น
ทัง้ นีก้ ระบวนการสรรหา กสช. คาดวาจะแลวเสร็จในเร็ววัน และบริษัทฯมีความมั่นใจวา บริษัทฯอยูในฐานะที่มีความ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
พรอมสูง และมีโอกาสที่จะประมูลสถานีจากรัฐบาลเพื่อเปนเจาของสถานีได ซึ่งจะเพิ่มเสถียรภาพของบริษัทในการ
ดําเนินธุรกิจและขจัดความเสีย่ งดังกลาว
1.2 การเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหม
จากการที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ไดเปดเสรีใหบริษทั เอกชนสามารถครอบครองสือ่ ทางดานวิทยุและโทรคมนาคมได ดังนั้น
เมื่อการคัดเลือก กสช. เสร็จสิ้นลง จะสงผลใหกลุมบริษัทมีคูแขงเพิ่มขึ้น ซึ่งผูประกอบการที่มีความพรอมทางดาน
เงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะสามารถชิงความไดเปรียบทางดานการแขงขัน ดังนั้นผูประกอบการที่ดําเนิน
ธุรกิจ อยูกอนแลว จําเปนตองปรับ ตัวและเตรียมความพรอมตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ดวยประสบการณในการ
บริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและฐานลูกคาทีม่ น่ั คง ประกอบกับความพรอมทางดานสื่อ เงินทุน ทีมงานและบุคลากร ทํา
ใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการพัฒนาเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณได
1.3 ผลประกอบการที่ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมตลาดโฆษณา
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูระหวางการฟ นตัวจากวิก ฤตเศรษฐกิจ ในป 2540 ประกอบกับความไม มี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และประเทศอื่นในแถบเอเชีย ทําใหโอกาสที่ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะฟน ตัวในระยะเวลาอันสัน้ มีความไมแนนอน เนื่องจากคาใชจายในการโฆษณาและอัตรา
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายโฆษณามีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่ง อาจสงผลให
เจาของสินคา ใชจายเงินงบประมาณคาโฆษณาผานสื่อลดนอยลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของกลุมบริษัทซึ่งมี
รายไดเกือบทั้ง หมดมาจากการขายโฆษณา อยางไรก็ตามเจาของสินคาตางตระหนัก ดีวาการโฆษณานั้นเปนสิ่ง
สําคัญในการประชาสัมพันธและนําเสนอสินคา และในชวงที่เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตต่ํา เจาของสินคาอาจจะ
เปลี่ยนจากการใชงบประมาณโฆษณาในสื่อโทรทัศน มาเปนการใชสื่อวิทยุและสิ่งพิมพ เนื่องจากสื่อโทรทัศนมีราคา
โฆษณาที่สูงกวาเมื่อเทียบกับสื่อวิทยุและสิ่งพิมพ อยางไรก็ตามเจาของสินคายังตองคํานึงถึงความเหมาะสมของสื่อ
แตละประเภทในการเขาถึงกลุม ลูกคาเปาหมายทีแ่ ตกตางกัน จากการที่กลุมบริษัทมีการขายโฆษณาในสื่อหลักทั้ง 3
ประเภท ดังนัน้ จึงเปนการลดความเสีย่ งจากการลดลงของงบประมาณโฆษณาของสือ่ ประเภทใดประเภทหนึง่
1.4 กระแสความนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ คือการเปลี่ยนแปลงรสนิยมและความพึงพอใจ
ของผูบริโภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามชวงอายุของผูบริโภค รวมทั้งการไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม
ตางๆ เชน กระแสความนิยมตอประเภทของรายการ ผูดําเนินรายการ เนื้อหาของสิ่งพิมพ อยางไรก็ตาม บริษัทฯได
ทําการวิจยั และพัฒนารูปแบบและเนือ้ หาของรายการใหสอดคลองตอความสนใจของผูบริโภคตลอดเวลา นอกจากนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 กลุม บริษทั มีรายการวิทยุทง้ั สิ้น 5 สถานี และรายการโทรทัศนรวม 24 รายการ ทําให
สามารถผลิตรายการใหสอดคลองกับกระแสความนิยมของผูบ ริโภคทีม่ อี ยูห ลายกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น ในสวนของ
สื่อสิ่งพิมพ กลุมบริษัทมีผลิตภัณฑทั้งนิตยสารและหนัง สือเลม (Pocket Book) ซึ่ง เนนเนื้อหาของขาวสารและ
นําเสนอขอมูลที่อยูในความสนใจของผูอาน เพื่อสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพโดดเดน และเปนที่ตองการของกลุม
ผูอ า น
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ กลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับรูปแบบ และลักษณะการ
นําเสนอเปนหลัก ซึ่งไดรับการตอบรับจากกลุมเปาหมายดวยดีมาตลอด ทั้งนี้บุคลากรในสวนตางๆ ไมวาจะเปนผู
ดําเนินรายการ ผูผ ลิตรายการ กองบรรณาธิการ หรือทีมงานสนับสนุนตางๆ นับวาเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งใน
การสงเสริมความสําเร็จของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม หากกลุมบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานี้ไปไมวาดวยเหตุใดก็
ตาม กลุม บริษทั เชือ่ มัน่ วาจะไมสง ผลกระทบตอรายไดรวมมากนัก เนื่องจากความนิยมของกลุมเปาหมายตอรายการ
และสื่อสิ่งพิมพของกลุมบริษัท มาจากความโดดเดนของรูปแบบรายการ และการนําเสนอเปนหลัก อยางไรก็ดี กลุม
บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาว โดยกลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับการ
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พัฒนาและสง เสริมบุคลากรใหมีสวนรวมในการดําเนินงานและเติบโตไปพรอมๆ กับความสําเร็จของกลุมบริษัท
นอกจากนี้ ผูบริหารสวนใหญซึ่งเปนผูรวมกอตั้ง และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ทําใหมีความผูกพันตอองคกรในการ
รวมกันสรางสรรคผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางตอเนือ่ งตอไป
1.6 การบริหาร การจัดการ กรณีบริษัทฯ มีผูถือหุนรายใดรายหนึ่งถือหุน มากกวารอยละ 75
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) จะเปนผูถือหุนรายใหญ
เพียงรายเดียว โดยถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 155,999,400 หุน คิดเปนรอยละ 78 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดสวนการถือหุนที่มากกวา 3 ใน 4 ดังกลาว ทําใหบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) มีอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติ
จากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ดั้งนั้น ผูถ อื หุน รายอืน่ ของบริษทั ฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุก
ตัวโดยผูถ อื หุน รายใหญนย้ี งั ทําใหโอกาสทีบ่ ริษทั จะถูกครอบงํากิจการ (takeover) โดยบุคคลอื่นไมสามารถเกิดขึ้นได
โดยปราศจากการยินยอมของผูถือหุนรายใหญนี้ แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่จ ะทําใหมูลคาของกิจการ
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) จะเปนผูถือหุนรายใหญและมีคะแนนเสียง
ขางมาก แตบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ก็มีเจตนารมยที่จะทําใหบริษัทฯ มีความชัดเจนในการ
บริหารงานใหเปนไปอยางอิสระและโปรงใส ซึ่งผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ดังจะเห็นไดจากโครงสรางการจัดการ
ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการแตละคณะประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องการปฏิบัตงิ านอยางชัดเจน
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