สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วและเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตามมติของที่ประชุม พร้ อมได้ สรุ ปประเด็นซักถามและคําชีแ้ จงจากกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ แนบท้ าย
รายงานการประชุม ทังนี
้ ้ นอกจากได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วัน นับ แต่ วัน ประชุ ม แล้ ว บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ดัง กล่า วทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.gmmgrammy.com เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึง่
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดแจ้ งขอคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขมายังบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 2

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจําปี 2558

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบ
ปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ แสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน
รอบปี 2558 และรายงานประจําปี 2558 ของบริ ษัทฯ ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การลงมติ:

วาระนี ้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
………………………………………….

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ”) ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของบริ ษัทฯ ที่ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
หน้ า 1/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป พร้ อมทังได้
้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2558 พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
จากรายงานประจําปี 2558 แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ด้ วยแล้ ว (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน
ปี 2558

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 กําหนดว่า “บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทฯ จะมีข้อบังคับ
หรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านัน”
้
อย่างไรก็ตาม จากผลการดําเนินงานในปี 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจํานวน 930 ล้ านบาท ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายได้ จึงขอเสนอ
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2558

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลในแต่ละปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 115 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กําหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไปเป็ นครัง้ คราวในเมื่อ
เห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนันและรายงานให้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 930 ล้ านบาท จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานปี 2558
สําหรับข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน้ า 2/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้ านบาท
กําไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้ านบาท
กําไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
-

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)

- เงินปั นผลประจําปี (บาทต่อหุ้น)
รวมอัตราการจ่ ายเงินปั นผลทัง้ ปี
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น) - ใหม่
รวมเงินปั นผลจ่ายทังปี
้ (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)
*ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก

ปี 2558
งบเดี่ยว
(930.00)
(3,970.49)
(1.13)

ปี 2557
งบเดี่ยว
(3,963.3)
(3,015.2)
(6.02)*

ปี 2556
งบเดี่ยว
254.2
948.1
0.45*

ปี 2555
งบเดี่ยว
380.8
647.2
0.72

เสนองด

-

-

-

-

-

636.3
-

530.3
-

-

-

819.9
-

819.9
-

การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษั ทมหาชนจํ า กัด ฯ และข้ อ บัง คับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 14 ซึ่ง กํ า หนดให้
กรรมการบริ ษัทต้ องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
และสําหรับปี 2559
กรรมการบริ ษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํ านวน 4 ท่าน (จากจํ านวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
11 ท่าน)
ประกอบด้ วยบุคคลดังนี ้

ชื่อ

ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

ดร.นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ

นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์

กรรมการอิสระ

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์

กรรมการ

กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ

หน้ า 3/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า สําหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่
15 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มผี ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
ดังนันคณะกรรมการสรรหาและกํ
้
าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 จึงได้ กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของ
กรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ ภายใต้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัทฯ จึงได้ มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4
ท่าน ได้ แก่ ดร.นริ ศ ชัยสูตร นางวีระนุช ธรรมวรานุคปุ ต์ นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
สมควรที่จะได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด ฯ และหน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลกํ า หนด ทัง้ ยัง เป็ น บุค คลผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล สามารถปฏิบตั ิงานใน
ฐานะกรรมการได้ เป็ นอย่างดี มีส่วนเกือ้ กูลและให้ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทอันก่อให้ เกิดประโยชน์กับ
บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท (โดยไม่นบั รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียทัง้ 4 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้ พิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 4 ท่าน
ที่กล่าวเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ โดยประวัติและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.1-4.4
การลงมติ:

วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังกรรมการที
้
่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
13 (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
………………………………………….

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยสําหรับปี
2559

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2559 ตามหลักเกณฑ์
และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้ รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมกับได้ เปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรม
เดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังรายงานการสํ
้
ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2557 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น
พ้ องต้ องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ ในการกํ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้ ว ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้ เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังนี ้
หน้ า 4/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับปี 2559 ดังนี ้
1.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 6,000,000 บาท (หกล้ านบาท)
ประกอบด้ วยค่าเบี ้ยประชุมและค่าบําเหน็จประจําปี
(หน่วย:บาท/ปี )
ค่ าตอบแทน
ปี 2559 (ที่เสนอ)
ปี 2558
ปี 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท

6,000,000

6,000,000

6,000,000

• เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัท ที่เข้ าร่วมประชุม)
ตําแหน่ ง

(หน่วย:บาท/คน/ครัง้ )
ปี 2557

ปี 2559 (ที่เสนอ)

ปี 2558

ประธานกรรมการบริ ษัท

13,000

13,000

13,000

กรรมการอิสระ

13,000

13,000

13,000

กรรมการบริ ษัท

3,000

3,000

3,000

• บําเหน็จประจําปี
การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2559 จะจ่ายจากวงเงิ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทส่วนที่เหลือหลังจากหักด้ วยจํานวนเงินค่าเบี ้ยประชุมทังหมดที
้
่จ่ายให้ กบั กรรมการโดยค่า
บําเหน็จที่กรรมการจะได้ รับจะคํานวณตามสัดส่วนจํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้
ประธานกรรมการบริ ษัทคิดเป็ น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงั กล่าว
1.2 ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่ม-ี
2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่
แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

หน้ า 5/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท
(หกแสนห้ าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน (โดยคํานวณตาม
จํานวนวันที่เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ) ดังนี ้
(หน่วย : บาท/คน/ปี )
ตําแหน่ ง
ปี 2559 (ที่เสนอ)
ปี 2558
ปี 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ

200,000

200,000

200,000

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)

150,000

150,000

150,000

2.2 ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่ม-ี

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการชุด ย่อยอื่ นๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริ หารกลุม่ ไม่ มีการจ่ ายค่ าตอบแทน

สรุ ปการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรั บปี 2558 (รายคน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสําหรับปี 2558 คิดเป็ นเงินจํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 6,591,644 บาท เนื่องจากในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยคํานวณตามจํานวนวันที่เข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากวันที่กรรมการตรวจสอบลาออก และ แต่งตังกรรมการตรวจสอบใหม่
้
เข้ าทํา
หน้ าที่แทนไม่ต่อเนื่องกันในทันที เนื่องจากต้ องใช้ เวลาในการสรรหา ทําให้ มีเงินคงเหลือจํานวน 58,356 บาท จากวงเงินที่
ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ที่จ่ายสําหรับปี 2558 ที่ผา่ นมาปรากฎดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
2. ดร.นริ ศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

3. นายเดช บุลสุข\1
4. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์\2
5. นางสาวสุวภา เจริ ญยิง่ \3
6. นายสุวทิ ย์ มาไพศาลสิน\4

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บําเหน็จที่จ่าย ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
หลังจากหัก คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
ตรวจสอบ

(หน่ วย:บาท)
รวม
ค่ าตอบแทน
สําหรับปี
2558
1,106,862
200,000
792,431

78,000
78,000

1,028,862
514,431

39,000

257,215

99,863

396,078

13,000

85,738

20,137

118,875

13,000

85,738

48,493

147,232

52,000

342,954

95,753

490,707

หน้ า 6/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รายชื่อกรรมการ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บําเหน็จที่จ่าย ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
หลังจากหัก คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
ตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ
7. นายกุดนั่ สุขมุ านนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
\6
8. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท
10. นายกริ ช ทอมมัส
กรรมการ
11. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา กรรมการ
12. นางสาวสุวมิ ล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการ
13. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
กรรมการ
14. นายเกรี ยงกานต์ กาญจนะโภคิน\7 กรรมการ
15.ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน\8
กรรมการ
รวม
\5

(หน่ วย:บาท)
รวม
ค่ าตอบแทน
สําหรับปี
2558

13,000

85,738

48,904

147,643

39,000

257,215

78,493

374,709

18,000

514,431

18,000
15,000
18,000
18,000
6,000
9,000
427,000

514,431
428,692
514,431
514,431
171,477
257,215
5,573,000

591,644

532,431
532,431
443,692
532,431
532,431
177,477
266,215
6,591,644

กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จะได้ รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งและจํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุม ดังนี ้:
\1 นายเดช บุลสุข ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล
1 กันยายน 2558
\3 นางสาวสุว ภา เจริ ญ ยิ่ ง ลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ มีผล 29 เมษายน 2558
\5 นายกุ ดั่ น สุขุ ม านนท์ ลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ มีผล 30 เมษายน 2558
\7 นายเกรี ย งกานต์ กาญจนะโภคิ น ลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการ มี ผ ล 23
มิถนุ ายน 2558

\2 นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มีผล 13 พฤศจิกายน 2558
\4 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ มีผล 29 เมษายน 2558
และได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ มีผล 13 พฤษภาคม 2558
\6 นางวี ร ะนุช ธรรมาวรานุคุป ต์ ได้ รั บ แต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ มีผล 24 มิถนุ ายน 2558
\8 ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ มีผล 24 มิถนุ ายน 2558

การลงมติ:

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 90 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
………………………………………….
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
39/2548 (ฉบับที่ 20) เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่ องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุ ปประเด็นสําคัญได้ ดงั นี ้ “บริ ษัท
หน้ า 7/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
จดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัทมาแล้ วห้ ารอบปี บัญชีติดต่ อกัน โดยบริษัทสามารถแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
รายใหม่ ท่ สี ังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้ าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่ างน้ อยสอง
รอบปี บัญชี นับแต่ วันที่ผ้ ูสอบบัญชีรายดังกล่ าวพ้ นจากการปฏิบัติหน้ าที่”
สํา หรั บ การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจํ า ปี 2559 ครั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลัน่ กรองการเลือกผู้สอบบัญชี แล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าอีวายเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อมาตังแต่
้ ปี 2538 (รวม 21 ปี ) มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเป็ นอิสระในการทํางาน และ
มีผลงานในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีได้ เป็ นที่นา่ พอใจเสมอมา ทังนี
้ ้ กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ :
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:
(1)
(2)
(3)

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2554-2555 )
นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2556-2558)
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
อีวายทําหน้ าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบ
บัญชีผ้ ลู งนามตรวจสอบหรื อสอบทาน มิได้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี ้แล้ วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในเครื อ มีดงั นี ้:
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
(2) นายกฤษดา เลิศวนา
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ:
คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาด้ วยความรอบคอบแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 ของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนเงิ น
หน้ า 8/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
2,920,000 บาท (สองล้ านเก้ าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจ
เพิ่มขึ ้นจากการควบรวมกิจการหรื อการขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นราคาที่
เหมาะสมแล้ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริ ษัทฯ
สําหรับค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee) ในรอบปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อไม่มีการรับ
บริ การอื่นจากอีวาย
(หน่วย:บาท)
บริษัท
ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี
ปี 2559
คิดเป็ น
ปี 2558
คิดเป็ น
ปี 2557
(ที่เสนอ)
- บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

2,920,000

0%

2,920,000

0%

2,920,000

- ค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee)

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………………………
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ กลุ่ม
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี ้
9.1)

รายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องการคํา้ ประกันเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้ านบาท
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

เนื่องด้ วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (“GMM ONE TV”) ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการลงทุนทางธุรกิจ มีความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้ องใช้ เงินลงทุนเพิ่มเติม จึงได้ ดาํ เนินการขอวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน จํานวน 1,100 ล้ านบาทเพิ่มเติม โดย
เสนอให้ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรติ
วีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของนายถกลเกียรติ) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ”) ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของเดอะ
้
วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ตามลําดับ เข้ าคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
เนื่องจาก เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ เป็ นผู้ถือหุ้นจํานวนร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
GMM ONE TV
ในการคํ ้าประกันดังกล่าว กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ มีหนังสือมายังบริ ษัทฯ เพื่อแจ้ งยืนยันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ร้ อยละ 49) โดยกลุม่ นายถกล
เกียรติ วีรวรรณ ตกลงคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกัน GMM ONE TV เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ทังหมด
้
ที่มีตอ่ สถาบันการเงิน นอกจากนี ้ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ตกลงจะดําเนินการให้ สถาบันการเงินลดสัดส่วนการคํ ้า

หน้ า 9/16

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ประกัน GMM ONE TV ของบริษัทฯ ให้ เหลือเพียงตามสัดส่วนการถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ร้ อยละ 51) ให้ แล้ ว
เสร็ จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
นอกจากนี ้ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ ตกลงที่จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันให้ แก่ภาระคํ ้าประกันที่บริ ษัทฯ
เข้ าคํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินเป็ นจํานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง
และตกลงชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ทันทีที่ถกู เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงิน และในทางเดียวกันบริ ษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาคํ ้า
ประกันให้ แก่ภาระคํ ้าประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็ นจํานวน
ร้ อยละ 51 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง เช่นกัน
ทังนี
้ ้ ในการให้ หลักประกันสําหรับการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย จะได้ ให้ หลักประกันกับสถาบันการเงิน ดังนี ้
1. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ได้ จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จํานําหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM Channel”
ทังหมดให้
้
แก่ธนาคาร เป็ นประกัน ยกเว้ นหุ้นทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริษัทและหรื อบุคคลธรรมดา
2. บริ ษัทฯ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
3. GMM Channel คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
4. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
5. บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
ขณะนี ้ สถาบันการเงินอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมตั วิ งเงินกู้เพิม่ เติมจํานวน 1,100 ล้ านบาท ให้ แก่
GMM ONE TV อย่างเป็ นทางการ ทังนี
้ ้ สถาบันการเงินได้ แจ้ งผลการพิจารณาในเบื ้องต้ นโดยกําหนดเงื่อนไขการคํ ้าประกัน
ให้ บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้ อยละ 100 เท่ากันทังสองฝ่
้
าย นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ อาจต้ องให้ หลักประกันของบริ ษัทฯ จํานวนร้ อยละ 51 ที่ถืออยูใ่ น เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและ
ข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ เพื่อความเป็ นธรรมในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดอาจถูกสถาบัน
การเงินเรี ยกร้ องให้ ชําระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทําสัญญาระหว่างกัน เพื่อกําหนดให้ แต่ละ
ฝ่ ายเข้ าชําระหนี ้ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ ตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่ ซึง่ การเข้ าทํารายการดังกล่าว เป็ นการดําเนินการ
ตามนโยบายของบริ ษัทฯ และตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ระบุวา่ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้ องเข้ าร่วมคํ ้าประกัน
ภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกันกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ
จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น นายถกลเกียรติ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) เนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ตามนิยามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกําหนด คือ เป็ นผู้ที่ดาํ รง
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ตําแหน่งระดับบริ หารสีร่ ายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา
และการทํารายการเข้ าคํ ้าประกันเป็ นการทํารายการระหว่าง
บริ ษัทฯ กับ GMM ONE TV ซึง่ มีกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นผ่านทางเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ในสัดส่วนร้ อยละ 49
ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเดอะวั
้
น เอ็นเตอร์ ไพรส์ และเมื่อคํานวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ ว
ขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท และมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
(แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ที่จะต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5) และจะต้ องดําเนินการขอ
อนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระต่อการเข้ าทํา
รายการด้ วย ซึง่ บริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือ่ ให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่ องการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ
(รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจดิจิทลั ทีวขี องกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้ รับวงเงินกู้เพิ่มเติมจํานวน 1,100
ล้ านบาท และสําหรับเงื่อนไขการคํ ้าประกันวงเงินที่สถาบันการเงินเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่า มีความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือบริษัทฯ คํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ คํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดําเนินการ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จึงได้ มีมติเห็นชอบการเข้ า
ทํารายการดังกล่าว และให้ นําเสนอเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ ในการ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการดังกล่าว ไม่มีกรรมการทีม่ สี ว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
การลงมติ:

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้ าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันซึ่งเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
โดยบริ ษัทจะเข้ าทํารายการต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระนี ้ต้ องมีคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และ
สถาบันการเงินได้ อนุมตั ิวงเงินกู้เพิ่มเติมจํานวน 1,100 ล้ านบาท ให้ แก่ GMM ONE TV
โดยผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้มีจํานวนหุ้นรวมเท่ากับ 6,982,776 หุ้น
หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 0.85 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ประกอบด้ วยรายชื่อดังนี ้
1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ถือหุ้นจํานวน
6,930,856
หุ้น
2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ (พี่น้อง)
ถือหุ้นจํานวน
51,920
หุ้น
………………………………………………………
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9.2)

รายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องการคํา้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวน 4,400 ล้ าน
บาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ก่อนที่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะเข้ าถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ นัน้ GMM ONE TV ซึง่ ถือหุ้นร้ อย
ละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ได้ ขอรับวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั มียอดคงค้ าง
จํานวน 4,400 ล้ านบาท ประกอบด้ วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 2,500 ล้ านบาท และวงเงินหนังสือคํ ้าประกัน ปั จจุบนั มี
ยอดคงค้ างประมาณ 1,900 ล้ านบาทโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้คํ ้าประกันเต็มจํานวน เนื่องจากในขณะนันบริ
้ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใน
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ในสัดส่วนร้ อยละ 100
หลังจากที่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ เข้ ามาถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกล
เกียรติ วีรวรรณ ได้ มีข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุว่ากลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้ องเข้ าร่ วมคํ ้าประกัน
ภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกันภาระหนี ้ของ GMM ONE TV ที่มีตอ่ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ พยายามเจรจากับสถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้ องเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้ กลุม่ นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ เข้ าร่ วมคํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 49 และลดภาระการคํ ้าประกันของบริ ษัทฯ ลงเหลือร้ อยละ 51 ซึ่งเป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และบริ ษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ แต่การดําเนินการดังกล่าวยังไม่
ประสบผลสําเร็ จ
อย่างไรก็ดี ทางกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ ดําเนินการต่าง ๆ ทีจ่ ะปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดย
ได้ มีหนังสือแจ้ งมายังบริ ษัทฯ เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าคํ ้าประกันตามสัดส่วนของกลุ่มนายถกล
เกียรติ วีรวรรณ ในการคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกัน GMM ONE TV เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้
ทังหมดที
้
่มีตอ่ สถาบันการเงิน นอกจากนี ้ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ตกลงจะดําเนินการให้ สถาบันการเงินลดสัดส่วนการ
คํ ้าประกัน GMM ONE TV ของบริ ษัทฯ ให้ เหลือเพียงตามสัดส่วนการถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ร้ อยละ 51) ให้ แล้ ว
เสร็ จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดเงื่อนไขการคํ ้าประกันเพิ่มเติม โดยให้ บริ ษัทฯ
และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้ อยละ 100 เท่ากันทังสองฝ่
้
าย โดยในการนี ้ เพื่อ
ความเป็ นธรรมในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดอาจถูกสถาบันการเงินดังกล่าวเรี ยกร้ อง
ให้ ชําระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทําสัญญาระหว่างกัน เพื่อกําหนดให้ แต่ละฝ่ ายชําระหนี ้
ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ ตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่
นอกจากนี ้ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ ตกลงที่จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันให้ แก่ภาระคํ ้าประกันที่บริ ษัทฯ
เข้ าคํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นจํานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
คงค้ าง ณ วันที่ทําสัญญาคํ ้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ทันทีที่ถูกเรี ยกร้ องจาก
สถาบันการเงินดังกล่าว และในทางเดียวกันบริ ษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันให้ แก่ภาระคํ ้าประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ
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วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็ นจํานวนร้ อยละ 51 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ยคงค้ าง ณ วันที่ทําสัญญาคํ ้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) เช่นกัน
ทังนี
้ ้ ในการให้ หลักประกันสําหรับการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ได้ ให้ หลักประกันกับสถาบันการเงิน ดังนี ้
1. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ได้ จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จํานําหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM Channel”
ทังหมดให้
้
แก่ธนาคาร เป็ นประกัน ยกเว้ นหุ้นทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริษัทและหรื อบุคคลธรรมดา
2. บริ ษัทฯ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
3. GMM Channel คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
4. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
5. บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด คํ ้าประกันภาระหนี ้ทังจํ
้ านวน
จากข้ อเท็จ จริ งดังกล่า วข้ า งต้ น นายถกลเกี ยรติ ถื อเป็ นบุค คลที่เ กี่ ยวโยงกัน ของบริ ษัท ฯ ตามนิยามตาม
ประกาศรายการเกี่ยวโยง เนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ตามนิยามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กําหนด คือ เป็ นผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีร่ ายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา และการทํารายการเข้ าคํ ้าประกันเป็ นการ
ทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ กับ GMM ONE TV ซึง่ มีกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นผ่านทางเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเดอะวั
้
น เอ็นเตอร์ ไพรส์ และเมื่อคํานวณมูลค่าขนาดของรายการตาม
หลักเกณฑ์แล้ ว ขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท และมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ที่จะต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) และจะต้ องดําเนินการขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ รวมถึงแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระต่อการเข้ าทํารายการด้ วย ซึ่งบริ ษัทฯได้ แต่งตัง้
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันเรื่ องการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความ
จําเป็ นต่อธุรกิจดิจิทลั ทีวขี องกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV และสําหรับเงื่อนไขการคํ ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อที่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือบริ ษัทฯ คํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ คํ ้าประกันในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดําเนินการ จึงพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ
และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จึงได้ มีมติเห็นชอบการเข้ า
ทํารายการดังกล่าว และให้ นําเสนอเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ไม่มีกรรมการทีม่ สี ว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
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การลงมติ:

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้ าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันซึ่งเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
โดยบริ ษัทจะเข้ าทํารายการต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระนี ้ ต้ องมีคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
โดยผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้มีจํานวนหุ้นรวมเท่ากับ 6,930,856 หุ้น
หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 0.85 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ประกอบด้ วยรายชื่อดังนี ้
1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ถือหุ้นจํานวน
6,930,856
หุ้น
2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ (พี่น้อง)
ถือหุ้นจํานวน
51,920
หุ้น
………………………………………………………

วาระที่ 10 เพื่อรับทราบและให้ ความเห็นชอบการดําเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จํากัด ("
GMM B") ในเรื่องต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้
ก) การดําเนินการขายหุ้น GMM B ให้ แก่ บริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) (“CTH”)_
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 บริ ษัท แซด เทรดดิ ้ง จํากัด (“ZT”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.98 ได้ ขายหุ้นของ GMM B (ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z)
ทังหมดที
้
่ ZT ถืออยูใ่ ห้ แก่บริ ษัท ซีทีเอช แอลซีโอ (“CTH LCO”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ CTH มูลค่า 1.03 พันล้ านบาท และใน
ขณะเดียวกัน ZT ได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ CTH มูลค่า 1.03 พันล้ านบาท จํานวน 30 ล้ านหุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
CTH)
ภายหลังจากการขายหุ้น GMM B ได้ สิ ้นสภาพจากการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และ CTH กลายเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่แต่เพียงรายเดียวใน GMM B
เหตุผลที่ GMM ตัดสินใจขาย GMM B ในครัง้ นัน้ เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนันมี
้ การแข่งขัน
สูง การขาย GMM B ให้ แก่ CTH และการเข้ าร่วมลงทุนใน CTH แทนจะช่วยลดต้ นทุน และลดการแข่งขันของทังสองบริ
้
ษัท
ข) ภาระที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ GMM B
ในการประกอบกิจการของ GMM B ในระยะเริ่ มแรกนัน้ บริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ของ GMM B ได้ นําหนังสือ
คํ ้าประกันของธนาคารพาณิชย์มามอบให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาลิขสิทธิ์เนื ้อหารายการ (Content) ของ GMM B เพื่อเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญาในบางเรื่ องของ GMM B ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาลิขสิทธิ์เนื ้อหารายการ (Content) ต่าง ๆ ซึง่ ได้ แก่
(1) หนังสือคํ ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ ไว้ แก่ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE
FOOTBALL (“UEFA”) จํานวนเงินคํ ้าประกัน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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(2) หนังสือคํ ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ ไว้ แก่ SATELLITE TELEVISION ASIAN REGION LIMITED
(“FIC”) จํานวนเงินคํ ้าประกัน 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
CTH ได้ ตกลงกับบริ ษัทฯ ว่าจะร่ วมเจรจากับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนหนังสือคํ ้าประกัน หรื อปลด
หนังสือคํ ้าประกันที่บริ ษัทฯ ได้ มอบไว้ ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาลิขสิทธิ์เนื ้อหารายการ (Content) ต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 18 เดือนนับ
แต่วนั ที่ทําบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี เมื่อครบกําหนด 18 เดือนดังกล่าว (ประมาณช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา) CTH ยังไม่สามารถเจรจากับ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ เพื่อเปลีย่ นแปลงหนังสือคํ ้าประกัน หรื อปลดหนังสือคํ ้าประกันของบริ ษัทฯ เป็ นหนังสือคํ ้าประกันของ
CTH ได้ เป็ นผลสําเร็ จ
ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 GMM B ได้ ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะยุติการให้ บริ การธุรกิจโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z และค้ างชําระค่าลิขสิทธิ์เนื ้อหารายการ (Content)
ต่อมาทางคู่สญ
ั ญาลิขสิทธิ์ เนือ้ หารายการ (Content) FIC ได้ ทวงถามให้ บริ ษัทฯ และผู้คํา้ ประกันชําระ
ค่าลิขสิทธิ์เนื ้อหารายการ (Content) ซึง่ ค้ างชําระ ซึง่ CTH ต้ องเข้ ามาร่วมรับผิดชอบตามบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัทฯ
ค) ความคืบหน้ าและการกําหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ ดาํ เนินการในเรื่องนีต้ ่ อไป
ดังกล่าว

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษากฎหมายเพื่อให้ คําแนะนําบริ ษัทฯ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการต่อไปในเรื่ อง
รวมทังบริ
้ ษัทฯ จะกําหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายให้ ดําเนินการในเรื่ องนี ้ต่อไป

คณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จึงได้ มีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบความคืบหน้ าของแผนการดําเนินการของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวกับภาระคํ ้าประกัน / ภาระความรับผิดของ
บริ ษัทฯ ในหนี ้สินของ GMM B ที่บริ ษัทฯ ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ขายเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ใน
GMM B ให้ แก่ CTH ไปแล้ วเมื่อปี 2557 เนื่องจากการเจรจากับ UEFA และ FIC และ CTH ยังไม่ได้ ผลเป็ นที่ยตุ ิ ทําให้
บริ ษัทฯ ต้ องบันทึกภาระการคํ ้าประกัน / ภาระความรับผิดของบริ ษัทฯ ในหนี ้สินของ GMM B เป็ นหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
(Contingent Liabilities) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นชอบต่อแผนการดําเนินการ
ต่อไปของบริ ษัทฯ รวมทังการกํ
้
าหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายให้ ดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว
การลงมติ:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………………………
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัดฯ ซึ่งกําหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อาจมีข้อซักถาม
หรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี) เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่างๆ
รวมถึงกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามหรื อความเห็นมายังบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการบริ ษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนําให้ มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิหรื อลงมติ
………………………………………………………
ข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องการกําหนดวาระการประชุม
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริ ษัท ที่ www.gmmgrammy.com
ตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ผลปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ ามายัง
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นนี ้
****************************************************
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