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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ 

5.1   อุปกรณ 
อุปกรณท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบจ. เรดิโอ คอนเซ็ป ไดแก หองสงสถานีวิทยุ และอุปกรณ
เคร่ืองเสียง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธ ิณ 31 ธ.ค. 44 จํานวน 32.37 ลานบาท และ ณ 30 มิ.ย. 45 จํานวน 33.49 
ลานบาท  

5.2   อาคารสํานักงานและหองเชา 
ประเภท ลักษณะกรรมสิทธิ ชวงของสญัญา จํานวน (ป)  คาเชา/เดือน (ลานบาท)

บริษัทฯ เชาพื้นที ่
1,834 ตรม.  
บนช้ัน 36-37  

รวมคาเชาและคาบริการ 
เดือนละ 0.42 ลานบาท 

บจ. เอ็กแซ็กท เชา
พื้นที่ 917 ตรม. 
บนช้ัน 22  

รวมคาเชาและคาบริการ 
เดือนละ 0.21 ลานบาท 

แมส มอนิเตอร 
เชาพื้นที่ 500 
ตรม. บนช้ัน 23  

รวมคาเชาและคาบริการ 
เดือนละ 0.12 ลานบาท 

บจ.แกรมมี่ เทเลวชิั่น
เชาพื้นที่ 417 
ตรม. บนช้ัน 23  

รวมคาเชาและคาบริการ 
เดือนละ 0.10 ลานบาท 

ทีน ทอลก เชาพื้นที ่
320 ตรม. บนช้ัน 
27  

พ.ค. 44 –เม.ย. 47
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รวมคาเชาและคาบริการ 
เดือนละ 0.07 ลานบาท 

1. อาคาร เลขที่ 50 อาคาร จี
เอ็มเอ็ม แกรมมี ่เพลส ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) เขต
วัฒนา  กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 
4,905  ตารางเมตร 

เรดิโอ คอนเซ็ป เชา
พื้นที่ 917 ตรม.  
บนช้ัน 38  

เม.ย. 45 –เม.ย. 47 2 รวมคาเชาและคาบริการ 
เดือนละ 0.21 ลานบาท 

2. อาคารเลขที ่217/7 ซอย
สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
พื้นที่ประมาณ 1,250 ตารางเมตร 

บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง ม.ค. 45 - ธ.ค. 45 1 รวมคาเชาและคาบริการ 
เดือนละ 0.17 ลานบาท 

5.3   สัมปทานและสัญญาเชาวิทยุ 
สถานี  เจาของสถานี คูสัญญาเชาชวง ชวงของสญัญา  จํานวน  

(ป) 
คาเชา/เดือน 
(ลานบาท)

1. F.M. 88.0 กรมประชาสัมพันธ บจ. มาสเตอรแพลน/    
บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป 

ม.ค.40 – ธ.ค.47 8 3.94/4.53

2. F.M. 89.0 สถานีวทิยุยานเกราะ บจ. ยูแอนดไอ คอร
ปอเรชั่น/ บริษัทฯ 

มิ.ย.45 – ธ.ค.45 7 เดือน 2.6 

3. F.M. 91.5 สถานีวทิยุยานเกราะ บริษัทฯ ม.ค.45 – ธ.ค.45 1 0.50 

4. F.M. 93.5 กรมประชาสัมพันธ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี/่ 
บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 

ม.ค. 40 - ธ.ค. 47 8 3.34/3.51
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สถานี  เจาของสถานี คูสัญญาเชาชวง ชวงของสญัญา  จํานวน  
(ป) 

คาเชา/เดือน 
(ลานบาท)

5. F.M. 106.5* กรมไปรษณียโทรเลข บริษัทฯ ก.ย.40 – ส.ค.48 8 0.35 

6.  FM 90.5   
     จ.สงขลา 

กรมประชาสัมพันธ บจ. มาสเตอรแพลน/    
บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 

ส.ค.45 – ธ.ค.45 5 เดือน 0.54/0.62

7.  FM 98.0  
    จ.เชียงใหม 

กรมประชาสัมพันธ บจ. มาสเตอรแพลน/    
บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 

ส.ค.45 – ธ.ค.45 5 เดือน 0.61/0.70

8.  FM 94.25  
     จ.พิษณุโลก 

กรมประชาสัมพันธ บจ. มาสเตอรแพลน/     
บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 

ส.ค.45 – ธ.ค.45 5 เดือน 0.32/0.37

 

9.  FM 106.25 
     จ.นครราชสมีา

กรมประชาสัมพันธ บจ. มาสเตอรแพลน/     
บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 

ส.ค.45 – ธ.ค.45 5 เดือน 0.32/0.37

 

10.  FM 95.75 
     จ.เชียงราย 

กรมประชาสัมพันธ บจ. มาสเตอรแพลน/     
บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 

ส.ค.45 – ธ.ค.45 5 เดือน 0.17/0.20

 

11. FM 93.75* 
      จ.อุดรธาน ี

กรมประชาสัมพันธ บริษัทฯ/                  
บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 

มี.ค.40 – ก.พ.46
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0.12/0.12

 

*เงื่อนไขสําคัญของสัญญา 

1. F.M. 106.5 บริษัทฯ ตองสงมอบเครื่องสงพรอมอุปกรณและปรับปรุงสถานีในสวนตาง ๆ รวมมูลคาทั้งสิ้น 11.6 
ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินการสงมอบใหแกเจาของสถานีซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จภายในป 2546�  

2. FM 93.75 
    จ.อุดรธาน ี

บริษัทฯ ไดสงมอบอุปกรณหองสงกระจายเสียงและอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ใหแกเจาของสถานีรวม
ทั้งสิ้น  7.5 ลานบาท เปนที่เรียบรอยแลวในป 2541 

5.4 สัญญาเชาโทรทัศน 

ชอง เจาของสถานี คูสัญญาเชาชวง ชวงของสญัญา  จํานวน (ป) 
 

คาเชา/เดือน
(ลานบาท)

1. ชอง 9 องคการสื่อสารมวลชน
แหงประเทศไทย 

บจ. แมส มอนิเตอร ม.ค. 45 –  ธ.ค. 45  1 0.46 

2. ชอง 5 สถานีวทิยุโทรทัศน
กองทัพบก  

บจ.เอ็กแซ็กท   ต.ค. 45 –  มี.ค. 46 6 เดือน 4.04 

3. ชอง 7 บจ.บีบีทีว ีแอสเซต 
แมเนจเมนท 

บจ.เอ็กแซ็กท  ต.ค 45  –  ธ.ค. 45  3 เดือน 1.02 

4. ชอง 9 องคการสื่อสารมวลชน
แหงประเทศไทย 

บจ. แกรมมี่ เทเลวิชั่น  ม.ค. 45 –  ธ.ค. 45  1 0.37 

5. ชอง 5 สถานีวทิยุโทรทัศน
กองทัพบก 

บจ. แกรมมี่ เทเลวิชั่น ต.ค. 45 – มี.ค. 46 6 เดือน 0.50 
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ชอง เจาของสถานี คูสัญญาเชาชวง ชวงของสญัญา  จํานวน (ป) 
 

คาเชา/เดือน
(ลานบาท)

6. ชอง 7 บจ.บีบีทีว ีแอสเซต
แมเนจเมนท 

บจ.เอ็กแซ็กท ต.ค. 45 – ธ.ค. 45 3 เดือน 0.26 

7. ชอง 7 บจ. กรุงเทพโทรทัศน
และวิทยุ 

บจ. เอ็กซทรอกาไน
เซอร 

ต.ค. 45 – ธ.ค. 45 3 เดือน 1.07 

8. ชอง 9 องคการส่ือสารมวลชน
แหงประเทศไทย 

บจ. เอ็กซทรอกาไน
เซอร 

ม.ค. 45 – ธ.ค. 45  1 0.62 

9. ชอง 7 บจ.บีบีทีว ีแอสเซต
แมเนจเมนท 

บจ. เอ็กซทรอกาไน
เซอร 

ต.ค. 45 – ธ.ค. 45 3 เดือน 1.19 

10. ชอง 5 สถานีวทิยุโทรทัศน
กองทัพบก 

บจ. เอ็กซทรอกาไน
เซอร 

ต.ค. 45 – ก.ย. 46 1 2.76 

11. ไอทีว ี บมจ. ไอทีว ี บจ. เอ็กซทรอกาไน
เซอร 

ก.ค. 45 – ธ.ค. 45 6 เดือน 0.27 

หมายเหตุ : บจ. แกรมม่ีเทเวลิช่ันเชาชวงชอง 5, 7, 9 และไอทีว ีจากบจ. เอ็กซทรอกาไนเซอร และบจ.ทีนทอลกเชา
ชวงชอง 5 จากบจ. เอ็กซทรอกาไนเซอร การเชาชวงดังกลาวเร่ิมต้ังแตเดือนสิงหาคม 2545 
 
บริษัทคาดวาผลจากการปฏิรูปสื่อตามหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 40 จะไมสงผลกระทบตอการประกอบการ
และการตอสัญญาสัมปทานท่ีกําลังจะหมดลง ท้ังนี้เนื่องจากผูประกอบการสามารถประกอบการไดจนกระท่ัง
หมดอายุสัญญาสัมปทานตามสัญญาเดิม รวมท้ังสามารถขอตออายุสัมปทานไดกับคูสัญญาเดิมจนกวาจะได
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ท้ัง 7 ทาน ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการจัดรางแผน
แมบท และการพิจารณาการตออายุสัญญาของผูประกอบการ ปจจุบันอยูในระหวางการสรรหา กสช. ซึ่งคาดวาจะ
ผานกระบวนการและข้ันตอนตางๆ จนแลวเสร็จไดภายใน 1 ถึง 2 ป  

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยในธุรกิจตางๆ ดังนี ้ (เปนการลงทุนแบบเสมือนมีการ
ลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2545 ในขณะท่ีบริษัทไดมีการปรับโครงสรางหลัง 30 มิถุนายน 2545) 

 
ธุรกิจ มูลคารวม (ลานบาท) 

1. ส่ือโทรทัศน 
      บจ.เอ็กเซก็ท 
      บจ.แมส มอนิเตอร 
      บจ.ทีน ทอลก 
      บจ.แกรมม่ี เทเลวิช่ัน 
      บจ.เลมอนกราส โปรดักชั่นส 

 
73.48 
17.85 
13.64 
11.26 
21.35 

2. ส่ือวิทยุ 
      บจ.เรดิโอ คอนเซ็ป 
      บจ.มาสเตอร แพลน 

 
79.82 
12.20 

3. สื่อสิ่งพิมพ 
      บจ.อิมเมจ พับลิชชิ่ง 

 
30.08 

รวม 259.68 
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โดยสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยท้ังหมดคิดเปนรอยละ  35.1 ของสินทรัพยรวม ท้ังนี้บริษัทยังคงมีนโยบายการ
ลงทุนในบริษัทยอยท่ีมีศักยภาพในการบริหารงานและการทํากําไร ปจจุบันบริษัทยอยสวนใหญของบริษัทถือหุนโดย
บริษัทเกือบ 100% อยูแลว ดังนั้นอํานาจในการบริหารงานและการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญตางๆ จะเปนการ
กําหนดโดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสง
ตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ดวย 

 
6. โครงการดําเนินงานในอนาคต 

การเขารวมประมูลสถานีวิทยุและโทรทัศน 

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการเปดเสรีทางสื่อโทรทัศนและวิทยุ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 40 วาดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม นั้น กลุมบริษัท มีโครงการท่ีจะขยายธรุกิจทางดานสื่อ โดยการเขารวมการประมูลเพื่อเปนเจาของสถานีวิทยุ
และโทรทัศน ซ่ึงคาดวาจะผานกระบวนการและข้ันตอนตางๆ จนแลวเสร็จไดภายใน 1 ถึง 2 ป อยางไรก็ตามกระบวนการ
พิจารณาในการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ท่ีผานมามีความลาชา ซึ่ง
อาจจะตองใชระยะเวลาในการสรรหาเปนเวลานาน  

การลงทุนใน บริษัทที่ดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ 

∏ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะจัดต้ังบริษัท เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายนิตยสารสตรีจากตางประเทศ ท้ังนี้แผนการ
ลงทุนดังกลาวอยูระหวางการศึกษา และจะนาํเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาตอไป ซึ่งคาดวาจะสามารถ
สรุปผลการพิจารณาไดภายในป 2545 โดยการลงทุนดังกลาวจะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายกลุมผูอาน
เปาหมาย และกลุมลูกคาซื้อโฆษณาไดมากข้ึน ซึ่งสงผลตอการเพิ่มข้ึนของรายไดจากการขายโฆษณา และการ
ขายนิตยสาร โดยคาดวาจะสามารถคืนทุนไดภายใน 3 ป 

∏ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทุนในลักษณะของการรวมทุนกบันิตยสารในประเทศท่ีไดรับความนิยม และที่จะทําใหกลุม
บริษัทสามารถขยายกลุมผูอานเปาหมาย และกลุมลูกคาซื้อโฆษณาไดมากข้ึน ซึ่งสงผลตอการเพิ่มข้ึนของรายได
รวมและกําไรของบริษัทฯในธุรกิจสิ่งพิมพ โดยแผนการลงทุนดังกลาวอยูระหวางการศึกษาความเปนไปได ซึ่ง
คาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2546 

 

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 บริษัทและบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพย ของ
บริษัทและบริษัทยอย ท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสัดสวนของผูถือหุน และมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของกลุม
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

 
8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท เรียกชําระแลว 156 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญ 156 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลว
เพ่ิมเปน 200 ลานบาท  


