
                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 1/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

             

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 

  เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 

2559  โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักลา่วแล้วและเห็นว่ามีการบนัทึกรายละเอียดไว้ถกูต้อง

ครบถ้วนตามมติของท่ีประชุม  พร้อมได้สรุปประเด็นซกัถามและคําชีแ้จงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย

รายงานการประชุม  ทัง้นี ้นอกจากได้จัดสง่สําเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 

14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว    บริษัทฯได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 

www.gmmgrammy.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ซึง่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดแจ้งขอคดัค้านหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ (โปรดดรูายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจาํปี 2558 

  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2558  และรายงานประจําปี 2558 ของบริษัทฯ  ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  

การลงมติ:         

  วาระนีไ้มต้่องลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

…………………………………………. 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(“พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ”) ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ    จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ 

เพ่ือพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ของบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ

http://www.gmmgrammy.com/


                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 2/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป พร้อมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จาํกัด ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบญัชี 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2558  พร้อมกนันี ้บริษัทฯ ได้สรุปข้อมลูสําคญัทางการเงิน

จากรายงานประจําปี 2558 แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3)  

 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2558 

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัท

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบงัคบั

หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสาํรองมากกวา่นัน้” 

 อยา่งไรก็ตาม  จากผลการดําเนินงานในปี 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน

ขาดทนุสทุธิจํานวน 930 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่สามารถจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายได้ จึงขอเสนอ

ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ อนมุตัิงดการจดัสรรเงินกําไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 
 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558  

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในแตล่ะปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 115 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปเป็นครัง้คราวในเมื่อ

เห็นวา่บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป”  

  จากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 930 ล้านบาท จึงไม่

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตังิดการจ่ายเงินปันผลจากผล

การดําเนินงานปี 2558  

 

  สาํหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 3/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

 งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท (930.00) (3,963.3) 254.2 380.8 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,970.49) (3,015.2) 948.1 647.2 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท (1.13) (6.02)* 0.45* 0.72 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล     

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - - 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี - - - - 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม ่ 819.9 819.9 636.3 530.3 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ปี (ล้านบาท) - - - - 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - - 

 *ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 

 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  
 

…………………………………………. 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ14 ซึ่งกําหนดให้

กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และสําหรับปี 2559 

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน) 

ประกอบด้วยบคุคลดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชื่อ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ดร.นริศ  ชัยสูตร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 4/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี    บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า สําหรับ

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี   www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี  

15 มกราคม 2559   แตป่รากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ   

ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2559 จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของ

กรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั    ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 

ทา่น ได้แก่ ดร.นริศ  ชยัสตูร  นางวีระนุช  ธรรมวรานุคปุต์  นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ และ นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์ 

สมควรท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบัติครบถ้วนตามท่ี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด   ทัง้ยังเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล สามารถปฏิบตัิงานใน

ฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กูลและให้การสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอนัก่อให้เกิดประโยชน์กับ

บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี   

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นบัรวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียทัง้  4  ท่านท่ีครบวาระ) จึงได้พิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลทัง้ 4 ทา่น

ท่ีกลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯ   โดยประวตัิและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1-4.4  

 

การลงมติ:  

  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกตัง้กรรมการท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

13 (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 

…………………………………………. 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 

2559 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ครัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2559 ตามหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ

ประเภทธุรกิจ และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรม 

เดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2557  ซึ่งจดัทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น

พ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดงัท่ีกล่าวแล้ว ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงันี ้



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 5/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สาํหรับปี 2559 ดงันี ้

 

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 6,000,000 บาท (หกล้านบาท)

ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่บําเหน็จประจําปี  

                     (หนว่ย:บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน ปี 2559 (ที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ)  

           (หนว่ย:บาท/คน/ครัง้)    

ตาํแหน่ง ปี 2559 (ที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ประธานกรรมการบริษัท 13,000 13,000 13,000 

กรรมการอิสระ  13,000 13,000 13,000 

กรรมการบริษัท  3,000 3,000 3,000 
 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2559 จะจ่ายจากวงเงิน

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสว่นท่ีเหลือหลงัจากหกัด้วยจํานวนเงินค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดท่ีจ่ายให้กบักรรมการโดยค่า

บําเหน็จท่ีกรรมการจะได้รับจะคํานวณตามสดัส่วนจํานวนครัง้ในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้

ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 
  

1.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไมม่-ี 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยท่ี

แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 6/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  เห็นสมควรกําหนดค่าตอบคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  650,000 บาท 

(หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2558 โดยมีหลกัเกณฑ์การจดัสรรค่าตอบแทน (โดยคํานวณตาม

จํานวนวนัท่ีเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ) ดงันี ้

            (หนว่ย : บาท/คน/ปี)    

     ตาํแหน่ง ปี 2559 (ที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 200,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ (3 ทา่น) 150,000  150,000 150,000 

2.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไมม่-ี 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  ได้แก่  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2558 (รายคน) 

   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจ่ายสําหรับปี 2558 คิดเป็นเงินจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 6,591,644  บาท  เน่ืองจากในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยคํานวณตามจํานวนวนัท่ีเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ  และเน่ืองจากวนัท่ีกรรมการตรวจสอบลาออก และ แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบใหม่เข้าทํา

หน้าท่ีแทนไม่ต่อเน่ืองกนัในทนัที เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการสรรหา  ทําให้มีเงินคงเหลือจํานวน 58,356 บาท จากวงเงินท่ี

ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น   โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ท่ีจ่ายสาํหรับปี 2558 ท่ีผา่นมาปรากฎดงันี ้    

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   (หน่วย:บาท) 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

เบีย้ประชุม 

 

 

บําเหน็จท่ีจ่าย 

หลังจากหัก   

เบีย้ประชุม 

 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม

ค่าตอบแทน 

สําหรับปี 

2558 

1. นายไพบลูย์  ดํารงชยัธรรม  ประธานกรรมการบริษัท  78,000   1,028,862  -  1,106,862  

2. ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการอิสระ/ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 

 78,000   514,431   200,000   792,431  

3. นายเดช  บลุสขุ\1 กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ 

 39,000   257,215   99,863   396,078  

4. นายชนิตร  ชาญชยัณรงค์\2  กรรมการอิสระ         

กรรมการตรวจสอบ 

 13,000   85,738   20,137   118,875  

5. นางสาวสวุภา  เจริญย่ิง\3 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 13,000   85,738   48,493   147,232  

6. นายสุวทิย์  มาไพศาลสิน\4 กรรมการอิสระ    52,000   342,954   95,753   490,707  



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 7/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   (หน่วย:บาท) 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

เบีย้ประชุม 

 

 

บําเหน็จท่ีจ่าย 

หลังจากหัก   

เบีย้ประชุม 

 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม

ค่าตอบแทน 

สําหรับปี 

2558 

กรรมการตรวจสอบ 

7. นายกดุัน่ สขุมุานนท์\5 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 13,000   85,738   48,904   147,643  

8. นางวีระนชุ  ธรรมาวรานคุปุต์\6 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 39,000   257,215   78,493   374,709  

9. นางสาวบุษบา  ดาวเรือง รองประธานกรรมการ

บริษัท 

 18,000   514,431  -  532,431  

10. นายกริช ทอมมสั กรรมการ  18,000   514,431  -  532,431  

11. นางสายทพิย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ  15,000   428,692  -  443,692  

12. นางสาวสุวมิล จงึโชตกิะพิศิฐ กรรมการ  18,000   514,431  -  532,431  

13. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์  กรรมการ  18,000   514,431  -  532,431  

14. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน\7 กรรมการ  6,000   171,477  -  177,477  

15.ดร.ลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน\8 กรรมการ  9,000   257,215  -  266,215  

รวม   427,000   5,573,000   591,644   6,591,644  
 
กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปีจะได้รับคา่ตอบแทนตามสดัสว่นระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งและจํานวนครัง้ในการเข้าประชมุ ดงันี:้ 

\1  นายเดช บลุสขุ  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล 

1 กนัยายน 2558 

\3  นางสาวสุวภา  เจริญย่ิง  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ มีผล 29 เมษายน 2558 

\5  นายกุดั่น  สุขุมานนท์  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ มีผล 30 เมษายน 2558 

\7  นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีผล 23 

มิถนุายน 2558 

\2 นายชนิตร  ชาญชยัณรงค์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

มีผล 13 พฤศจิกายน 2558 

\4 นายสวุิทย์  มาไพศาลสิน ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ มีผล 29 เมษายน 2558 

และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผล 13 พฤษภาคม 2558 

\6 นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ มีผล 24 มิถนุายน 2558 

\8 ดร.ลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ มีผล 24 มิถนุายน 2558 

 

การลงมติ:  

  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 90 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 …………………………………………. 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรับปี 2559 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ แต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปีและตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.

39/2548 (ฉบับท่ี 20) เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ท่ีกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นสําคญัได้ดงันี ้“บริษัท



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 8/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

รายใหม่ที่สังกัดสาํนักงานสอบบัญชเีดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก

การปฏิบัติหน้าที่เน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอง

รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” 

  สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ

พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตัง้แตปี่ 2538 (รวม 21 ปี)  มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี  มีความเป็นอิสระในการทํางาน และ

มีผลงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีได้เป็นท่ีนา่พอใจเสมอมา ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็น

ผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555 )  

(2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2558) 

(3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อีวายจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ

อีวายทําหน้าท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  ทัง้นี ้ผู้สอบ

บญัชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

  นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในเครือ มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

 (1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

 (2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4958 หรือ 

 (3)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 
 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 9/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2558 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจ

เพ่ิมขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นราคาท่ี

เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ    

 สําหรับค่าบริการอ่ืน (Non-audit services fee) ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับ

บริการอ่ืนจากอีวาย               

                 (หนว่ย:บาท) 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี

ปี 2559  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2558 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2557 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 2,920,000 0% 2,920,000 0% 2,920,000 

-  คา่บริการอ่ืน (Non-audit services fee) -ไมม่-ี - -ไมม่-ี  - -ไมม่-ี 

 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่ม

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี ้

 

9.1) รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาท

ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จาํกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

 เน่ืองด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (“GMM ONE TV”) ซึง่อยูใ่นชว่งของการลงทนุทางธุรกิจ มคีวาม

จําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินลงทนุเพ่ิมเติม จงึได้ดาํเนินการขอวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,100 ล้านบาทเพ่ิมเตมิ โดย

เสนอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ   (“กลุ่มนายถกลเกียรต ิ

วีรวรรณ” หมายถงึ นายถกลเกียรติ วรีวรรณ (“นายถกลเกียรต”ิ) รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของนายถกลเกียรติ)  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

ในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์”) ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้ว

ทัง้หมดของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามลาํดบั เข้าคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของตนในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

เน่ืองจาก เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ GMM ONE TV  

 ในการคํา้ประกนัดงักลา่ว  กลุม่นายถกลเกียรต ิ วีรวรรณ ได้มีหนงัสอืมายงับริษัทฯ เพ่ือแจ้งยืนยนัการปฏิบตัิ

ตามสญัญาเก่ียวกบัการเข้าคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ร้อยละ 49) โดยกลุม่นายถกล

เกียรติ วีรวรรณ ตกลงคํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนั GMM ONE TV เป็นสดัสว่นร้อยละ 49 ของภาระหนีท้ัง้หมด

ท่ีมีตอ่สถาบนัการเงิน นอกจากนี ้ กลุม่นายถกลเกียรต ิ วีรวรรณ ตกลงจะดําเนินการให้สถาบนัการเงินลดสดัสว่นการคํา้



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 10/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ประกนั GMM ONE TV ของบริษัทฯ ให้เหลอืเพียงตามสดัสว่นการถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ร้อยละ 51) ให้แล้ว

เสร็จภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

 นอกจากนี ้กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ 

เข้าคํา้ประกนั GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงินเป็นจํานวนร้อยละ 49 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง 

และตกลงชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ทนัทีท่ีถกูเรียกร้องจากสถาบนัการเงิน และในทางเดยีวกนับริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคํา้

ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนั GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงิน เป็นจํานวน

ร้อยละ 51 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง เชน่กนั 

 ทัง้นี ้ ในการให้หลกัประกนัสาํหรับการเข้าทํารายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินดงักลา่วข้างต้น  บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย จะได้ให้หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน ดงันี ้

1.  เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั 

ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จํานําหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั (“GMM Channel”

ทัง้หมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกนั ยกเว้นหุ้นท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของกรรมการบริษัทและหรือบคุคลธรรมดา 

2. บริษัทฯ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน  

3. GMM Channel คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

4. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

 ขณะนี ้ สถาบนัการเงินอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาอนมุตัวิงเงินกู้ เพ่ิมเตมิจํานวน 1,100 ล้านบาท ให้แก ่

GMM ONE TV อยา่งเป็นทางการ ทัง้นี ้ สถาบนัการเงินได้แจ้งผลการพิจารณาในเบือ้งต้นโดยกําหนดเง่ือนไขการคํา้ประกนั 

ให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรต ิ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนัเงินกู้ ในสดัสว่นร้อยละ 100 เทา่กนัทัง้สองฝ่าย นอกจากนี ้  

บริษัทฯ อาจต้องให้หลกัประกนัของบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ท่ีถืออยูใ่น เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขและ

ข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

 ทัง้นี ้ เพ่ือความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดอาจถกูสถาบนั

การเงินเรียกร้องให้ชําระหนีเ้กินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหวา่งกนั เพ่ือกําหนดให้แตล่ะ

ฝ่ายเข้าชําระหนีใ้ห้แก่อีกฝ่ายหนึง่ตามสดัสว่นท่ีแตล่ะฝ่ายถือครองหุ้นอยู ่ ซึง่การเข้าทํารายการดงักลา่ว เป็นการดาํเนินการ

ตามนโยบายของบริษัทฯ และตามสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น ท่ีระบวุา่กลุม่นายถกลเกียรต ิ วีรวรรณ จะต้องเข้าร่วมคํา้ประกนั

ภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนักลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงิน ตามสดัสว่นการถือ

หุ้นของบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั  

 จากข้อเท็จจริงดงักลา่วข้างต้น นายถกลเกียรติ ถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551  เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551  

และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ี บจ/ป  22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

กัน”) เน่ืองจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามท่ีประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนักําหนด คือ เป็นผู้ ท่ีดาํรง
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ตําแหนง่ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา และการทํารายการเข้าคํา้ประกนัเป็นการทํารายการระหวา่ง

บริษัทฯ กบั GMM ONE TV ซึง่มีกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นผา่นทางเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสดัสว่นร้อยละ 49 

ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และเมื่อคาํนวณมลูคา่ขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์แล้ว 

ขนาดของรายการมมีลูคา่มากกวา่ 100 ล้านบาท และมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

(แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่) บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) และจะต้องดําเนินการขอ

อนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตอ่การเข้าทํา

รายการด้วย  ซึง่บริษัทฯได้แตง่ตัง้ บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ

เก่ียวกบัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแกก่ลุม่นายถกลเกียรต ิ วีรวรรณ 

(รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็น

ประโยชน์ตอ่ธุรกิจดิจิทลัทีวขีองกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้รับวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 

ล้านบาท และสาํหรับเง่ือนไขการคํา้ประกนัวงเงินท่ีสถาบนัการเงินเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นวา่ มคีวามเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่าย กลา่วคือบริษัทฯ คํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรต ิ

วีรวรรณ คํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 เช่นเดียวกนั จึงถือวา่มคีวามสมเหตสุมผลในการดําเนินการ และพิจารณาให้

ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

 ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบการเข้า

ทํารายการดงักล่าว และให้นําเสนอเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป ทัง้นี ้ในการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไมม่ีกรรมการท่ีมสีว่นได้เสยี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

การลงมติ:         

  มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

โดยบริษัทจะเข้าทํารายการตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในวาระนีต้้องมีคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และ

สถาบนัการเงินได้อนมุตัิวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ GMM ONE TV 

  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีม้ีจํานวนหุ้นรวมเท่ากบั 6,982,776 หุ้น 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.85 ของทนุท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้ 

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ   ถือหุ้นจํานวน     6,930,856    หุ้น  

2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ (พ่ีน้อง) ถือหุ้นจํานวน         51,920  หุ้น   

 

……………………………………………………… 
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9.2) รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงนิจาํนวน 4,400 ล้าน

บาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จาํกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

ก่อนท่ีกลุม่นายถกลเกียรต ิวีรวรรณ จะเข้าถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ นัน้ GMM ONE TV ซึง่ถือหุ้นร้อย

ละ 100 โดย เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ขอรับวงเงินสินเช่ือจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปัจจุบนัมียอดคงค้าง

จํานวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินหนงัสือคํา้ประกนั ปัจจุบนัมี

ยอดคงค้างประมาณ 1,900 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้คํา้ประกนัเต็มจํานวน เน่ืองจากในขณะนัน้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใน

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสดัสว่นร้อยละ 100  

หลงัจากท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้เข้ามาถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทฯ และกลุม่นายถกล

เกียรติ วีรวรรณ ได้มีข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นท่ีระบวุ่ากลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้องเข้าร่วมคํา้ประกัน

ภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนัภาระหนีข้อง GMM ONE TV ท่ีมีตอ่สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรต ิวรีวรรณ ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  ได้พยายามเจรจากบัสถาบนัการเงินท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ GMM ONE TV เพ่ือให้กลุม่นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ เข้าร่วมคํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 49 และลดภาระการคํา้ประกนัของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51 ซึ่งเป็นไปตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่นายถกลเกียรต ิวีรวรรณ และบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่การดําเนินการดงักลา่วยงัไม่

ประสบผลสาํเร็จ 

อยา่งไรก็ดี ทางกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจะปฏิบตัิตามสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น โดย

ได้มีหนงัสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพ่ือยืนยันการปฏิบัติตามสญัญาเก่ียวกับการเข้าคํา้ประกันตามสดัส่วนของกลุ่มนายถกล

เกียรติ วีรวรรณ ในการคํา้ประกันภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกัน GMM ONE TV เป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของภาระหนี ้

ทัง้หมดท่ีมีตอ่สถาบนัการเงิน นอกจากนี ้กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ตกลงจะดําเนินการให้สถาบนัการเงินลดสดัสว่นการ

คํา้ประกนั GMM ONE TV ของบริษัทฯ ให้เหลอืเพียงตามสดัสว่นการถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ร้อยละ 51) ให้แล้ว

เสร็จภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดเง่ือนไขการคํา้ประกนัเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทฯ 

และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือในสดัส่วนร้อยละ 100 เท่ากันทัง้สองฝ่าย โดยในการนี ้เพ่ือ

ความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดอาจถกูสถาบนัการเงินดงักลา่วเรียกร้อง

ให้ชําระหนีเ้กินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหว่างกนั เพ่ือกําหนดให้แต่ละฝ่ายชําระหนี ้

ให้แก่อีกฝ่ายหนึง่ตามสดัสว่นท่ีแตล่ะฝ่ายถือครองหุ้นอยู ่

นอกจากนี ้กลุม่นายถกลเกียรต ิวีรวรรณ ได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ 

เข้าคํา้ประกนั GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงินดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ 49 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้

คงค้าง ณ วนัท่ีทําสญัญาคํา้ประกัน (วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559) และตกลงชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ทนัทีท่ีถูกเรียกร้องจาก

สถาบนัการเงินดงักลา่ว และในทางเดียวกนับริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ 
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วีรวรรณ เข้าคํา้ประกัน  GMM ONE TV ต่อสถาบนัการเงิน เป็นจํานวนร้อยละ 51 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและ

ดอกเบีย้คงค้าง ณ วนัท่ีทําสญัญาคํา้ประกนั (วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559) เช่นกนั 

ทัง้นี ้ ในการให้หลกัประกนัสาํหรับการเข้าทํารายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินดงักลา่วข้างต้น  บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ได้ให้หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน ดงันี ้

1.  เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั 

ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จํานําหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั (“GMM Channel”

ทัง้หมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกนั ยกเว้นหุ้นท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของกรรมการบริษัทและหรือบคุคลธรรมดา 

2. บริษัทฯ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน  

3. GMM Channel คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

4. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น นายถกลเกียรติ ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามนิยามตาม

ประกาศรายการเก่ียวโยง เน่ืองจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามท่ีประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

กําหนด คือ เป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา และการทํารายการเข้าคํา้ประกนัเป็นการ

ทํารายการระหวา่งบริษัทฯ กบั GMM ONE TV ซึง่มีกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นผา่นทางเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ใน

สดัสว่นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และเมื่อคํานวณมลูคา่ขนาดของรายการตาม

หลกัเกณฑ์แล้ว ขนาดของรายการมีมลูค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ของบริษัทฯ (แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5)  และจะต้องดําเนินการขออนมุตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ รวมถึงแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตอ่การเข้าทํารายการด้วย  ซึ่งบริษัทฯได้แต่งตัง้ 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกนัเร่ืองการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมคีวาม

จําเป็นตอ่ธุรกิจดิจิทลัทีวขีองกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV และสาํหรับเง่ือนไขการคํา้ประกนัวงเงิน

สนิเช่ือท่ีสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องเสนอ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ มีความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ

หุ้นทัง้สองฝ่าย กลา่วคือบริษัทฯ คํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  คํา้ประกนัในสดัสว่น

ร้อยละ 100 เช่นเดียวกนั จึงถือวา่มคีวามสมเหตสุมผลในการดําเนินการ จงึพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ

และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบการเข้า

ทํารายการดงักลา่ว และให้นําเสนอเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบและพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

ไมม่ีกรรมการท่ีมสีว่นได้เสยี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้
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การลงมติ:         

  มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ วรีวรรณ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

โดยบริษัทจะเข้าทํารายการต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในวาระนี ้ต้องมีคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีม้ีจํานวนหุ้นรวมเท่ากบั 6,930,856  หุ้น 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.85 ของทนุท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว  ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้ 

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ   ถือหุ้นจํานวน   6,930,856   หุ้น  

2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ (พ่ีน้อง) ถือหุ้นจํานวน         51,920  หุ้น   

     

……………………………………………………… 
 

วาระที่ 10 เพื่อรับทราบและให้ความเหน็ชอบการดาํเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จาํกัด ("

GMM B") ในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้

ก)  การดาํเนินการขายหุ้น GMM B ให้แก่ บริษัท ซีทีเอช จาํกัด (มหาชน) (“CTH”)_ 

  ในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 บริษัท แซด เทรดดิง้ จํากดั (“ZT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 

99.98 ได้ขายหุ้นของ GMM B (ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม GMM Z) 

ทัง้หมดท่ี ZT ถืออยูใ่ห้แก่บริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ (“CTH LCO”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CTH มลูคา่ 1.03 พนัล้านบาท และใน

ขณะเดียวกนั ZT ได้ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของ CTH มลูคา่ 1.03 พนัล้านบาท จํานวน 30 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ CTH) 

  ภายหลงัจากการขายหุ้น GMM B ได้สิน้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ CTH กลายเป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่แตเ่พียงรายเดียวใน GMM B  

  เหตผุลท่ี GMM ตดัสนิใจขาย GMM B ในครัง้นัน้ เน่ืองจากธุรกิจโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกนัน้มีการแข่งขนั

สงู การขาย GMM B ให้แก่ CTH และการเข้าร่วมลงทนุใน CTH แทนจะช่วยลดต้นทนุ และลดการแขง่ขนัของทัง้สองบริษัท  

ข)  ภาระที่บริษัทฯ ยงัคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ GMM B  

ในการประกอบกิจการของ GMM B ในระยะเร่ิมแรกนัน้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ GMM B ได้นําหนงัสือ

คํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์มามอบให้แก่คู่สญัญาลิขสิทธ์ิเนือ้หารายการ (Content) ของ GMM B เพ่ือเป็นหลกัประกนั

การปฏิบตัิตามสญัญาในบางเร่ืองของ GMM B ให้แก่คูส่ญัญาลขิสทิธ์ิเนือ้หารายการ (Content) ตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่   

(1) หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ไว้แก่ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE  

FOOTBALL (“UEFA”) จํานวนเงินคํา้ประกนั  15 ล้านเหรียญสหรัฐ   
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(2) หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ไว้แก่ SATELLITE TELEVISION ASIAN REGION LIMITED  

(“FIC”) จํานวนเงินคํา้ประกนั 50 ล้านเหรียญสหรัฐ   

CTH ได้ตกลงกบับริษัทฯ ว่าจะร่วมเจรจากบัธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพ่ือเปลี่ยนหนงัสือคํา้ประกนั หรือปลด

หนงัสอืคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ ได้มอบไว้ให้แก่คูส่ญัญาลขิสทิธ์ิเนือ้หารายการ (Content) ต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 18 เดือนนบั

แตว่นัท่ีทําบนัทกึข้อตกลงกบับริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี เมื่อครบกําหนด 18 เดือนดงักล่าว (ประมาณช่วงต้นปีท่ีผ่านมา) CTH ยงัไม่สามารถเจรจากับ

ธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ เพ่ือเปลีย่นแปลงหนงัสอืคํา้ประกนั หรือปลดหนงัสอืคํา้ประกนัของบริษัทฯ เป็นหนงัสอืคํา้ประกนัของ 

CTH  ได้เป็นผลสาํเร็จ 

ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 GMM B ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะยตุิการให้บริการธุรกิจโทรทศัน์แบบ

บอกรับสมาชิกผา่นกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม GMM Z และค้างชําระคา่ลขิสทิธ์ิเนือ้หารายการ (Content)  

ต่อมาทางคู่สญัญาลิขสิทธ์ิเนือ้หารายการ (Content) FIC ได้ทวงถามให้บริษัทฯ และผู้คํา้ประกันชําระ

คา่ลขิสทิธ์ิเนือ้หารายการ (Content) ซึง่ค้างชําระ ซึง่ CTH ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบตามบนัทกึข้อตกลงกบับริษัทฯ  

ค)  ความคืบหน้าและการกาํหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดาํเนินการในเร่ืองนีต่้อไป 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือให้คําแนะนําบริษัทฯ เก่ียวกบัแนวทางการดําเนินการต่อไปในเร่ือง

ดงักลา่ว   

รวมทัง้บริษัทฯ จะกําหนดตวับคุคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ืองนีต้อ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 จึงได้มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับทราบความคืบหน้าของแผนการดําเนินการของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัภาระคํา้ประกัน / ภาระความรับผิดของ

บริษัทฯ ในหนีส้ินของ GMM B ท่ีบริษัทฯ ยงัคงผกูพนัอยู่ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทนุทัง้หมดของบริษัทฯ ใน 

GMM B  ให้แก่  CTH ไปแล้วเมื่อปี 2557 เน่ืองจากการเจรจากบั UEFA และ FIC และ CTH ยงัไม่ได้ผลเป็นท่ียตุิ ทําให้

บริษัทฯ ต้องบนัทึกภาระการคํา้ประกัน / ภาระความรับผิดของบริษัทฯ ในหนีส้ินของ GMM B เป็นหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

(Contingent Liabilities) ตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  และเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นชอบต่อแผนการดําเนินการ

ตอ่ไปของบริษัทฯ รวมทัง้การกําหนดตวับคุคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

……………………………………………………… 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 16/16 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 11  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจวุาระนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากัดฯ ซึ่งกําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้   และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถาม

หรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซักถามหรือข้อสงสยัต่างๆ 

รวมถึงกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือความเห็นมายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า   

อย่างไรก็ตาม ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมสง่เสริม

ผู้ลงทนุไทย ไมแ่นะนําให้มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 

    ……………………………………………………… 

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเร่ืองการกาํหนดวาระการประชุม  

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผา่นเว็บไซต์บริษัท ท่ี  www.gmmgrammy.com  

ตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2559  ผลปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดเข้ามายงั

บริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชมุสาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงัท่ีระบไุว้ใน

หนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นนี ้  

 

**************************************************** 

http://www.gmmgrammmy.com/



