บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

GMM Grammy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107537000955

วันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่ อง

: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

เรี ยน

: ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
3. สรุปข้ อมูลทางการเงินจากรายงานประจําปี 2558
4. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ (4.1-4.5)
5. สารสนเทศของรายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่ อง “การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี จํากัด โดย บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) สําหรับประกอบการพิจารณาวาระที่ 9.1 และวาระที่
9.2
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้ อปฏิบตั แิ ละเงื่อนไขสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
9. หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้ าสําหรับผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ตงั ้ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขมุ วิท (สถานที่จดั ประชุม)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)
11. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยง ซึง่ เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในวาระที่ 9
12. รายงานประจําปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)
13. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด (โปรดนํามาในวันประชุม)
14. หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทของ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันศุกร์ ท่ ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรูม 2 ชัน้ 4
โรงแรมพูลแมน กรุ งเทพ แกรนด์ สุขุมวิท ตังอยู
้ ท่ ี่ซอยสุขมุ วิท 21 (อโศก) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
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หน้ า 1/7

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

วาระที่ 2

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจําปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 และเสนอรายงานประจําปี
2558 ของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน
ปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงิน
กําไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ) ขาดทุนสุทธิจํานวน 930 ล้ านบาท ซึ่งตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 และมาตรา
116 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดสรร
เงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายได้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี
2558 ขาดทุนสุทธิจํานวน 930 ล้ านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ ได้ แก่ 1) ดร.นริ ศ ชัยสูตร
2) นางวีระนุช ธรรมวรานุคปุ ต์ 3) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และ 4) นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ เป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ (ประวัติของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.1-4.4)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยสําหรั บปี
2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกํ าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้ านบาท) และ
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หน้ า 2/7

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้ าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับ
วงเงินค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการสอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรื อ (2) นายกฤษดา
เลิศวนา หรื อ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ พร้ อมทังเสนอให้
้
อนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท (สองล้ านเก้ าแสนสองหมื่นบาท) ซึง่ เท่ากับปี ที่ผา่ นมา

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)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่กลุ่มนายถกลเกี ยรติ วีรวรรณ (“กลุ่ มนายถกล
เกียรติ วีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของนายถกล
เกียรติ) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทจะเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อตามสัญญาสินเชื่อ
จํานวน 1,100 ล้ านบาท ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (“GMM ONE TV”) ซึ่งเป็ นการเข้ าคํ ้าประกัน
วงเงินตามสัญญาทังหมด
้
เพื่อให้ GMM ONE TV นําวงเงินสินเชื่อไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของ GMM ONE TV
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก GMM ONE TV มีบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ”) ถือหุ้น.
ในสัดส่วนร้ อยละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ มีบริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ การเข้ าคํ ้าประกันดังกล่าวของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นการเข้ าคํ ้าประกัน
วงเงินตามสัญญาทังหมด
้
จึงมิได้ เป็ นการคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ และเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยมีมลู ค่าขนาดรายการ
สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ ตกลงที่จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันให้ แก่ภาระคํ ้าประกันที่บริ ษัทฯ
เข้ าคํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินเป็ นจํานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ยคงค้ าง และตกลงชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ทันทีที่ถกู เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงิน และในทางเดียวกัน
บริ ษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันให้ แก่ภาระคํ ้าประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกัน GMM
ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็ นจํานวนร้ อยละ 51 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ างเช่นกัน
โดยสถาบันการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมัติวงเงิ นกู้เพิ่มเติมจํานวน 1,100 ล้ านบาท ให้ แก่
GMM ONE TV อย่างเป็ นทางการ ทังนี
้ ้ สถาบันการเงินได้ แจ้ งผลการพิจารณาในเบื ้องต้ นโดยกําหนดเงื่อนไข
การคํ ้าประกัน ให้ บริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้ อยละ 100 เท่ากัน
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ทังสองฝ่
้
าย เพื่อความเป็ นธรรมในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจถูก
สถาบันการเงินเรี ยกร้ องให้ ชําระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทําสัญญาระหว่าง
กัน เพื่อกําหนดให้ แต่ละฝ่ ายเข้ าชําระหนี ้ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่ ซึ่งการเข้ า
ทํารายการดังกล่าว เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของบริ ษัทฯ และตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ระบุว่า
กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้ องเข้ าร่วมคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกันกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจดิจิทลั ทีวีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้ รับวงเงินกู้
เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน 1,100 ล้ า นบาท และสํ า หรั บ เงื่ อ นไขการคํ า้ ประกั น วงเงิ น ที่ ส ถาบั น การเงิ น เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือ
บริ ษั ท ฯ คํ า้ ประกัน ในสัด ส่ว นร้ อยละ 100 และกลุ่ม นายถกลเกี ย รติ ฯ คํ า้ ประกัน ในสัด ส่ว นร้ อยละ 100
เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดําเนินการ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ
และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทําสัญญา
เรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยบริ ษัทจะเข้ าทํารายการต่อเมื่อได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และสถาบันการเงินได้
อนุมตั ิวงเงินกู้เพิ่มเติมจํานวน 1,100 ล้ านบาท ให้ แก่ GMM ONE TV
รายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องการคํา้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวน 4,400 ล้ าน
บาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับการลด
สัดส่วนการถื อ หุ้นของบริ ษั ทฯ ใน เดอะ วัน เอ็น เตอร์ ไ พรส์ จากร้ อยละ 100 เป็ น ร้ อยละ 51 ของบริ ษัท ฯ
เนื่องจากกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ เข้ ามาถือหุ้นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
เดอะ
วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังคงมีภาระคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อตามสัญญาเงินสินเชื่อของ GMM
ONE TV (จากการที่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ถือหุ้น GMM ONE TV ในสัดส่วนร้ อยละ 100) จํานวน 4,400
ล้ านบาท ทังจํ
้ านวน และมิได้ เป็ นการคํ ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ เนื่องจากการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ รายการดังกล่าวจึงเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ
9.2)
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เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดเงื่อนไขการคํ ้าประกันเพิ่มเติม โดยให้ บริ ษัทฯ
และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้ อยละ 100 เท่ากันทังสองฝ่
้
าย โดยใน
การนี ้ เพื่อความเป็ นธรรมในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจถูกสถาบัน
การเงินดังกล่าวเรี ยกร้ องให้ ชําระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทําสัญญาระหว่าง
กัน เพื่อกําหนดให้ แต่ละฝ่ ายชําระหนี ้ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่ กลุม่ นายถกล
เกียรติ วีรวรรณ จึงได้ ตกลงที่จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันให้ แก่ภาระคํ ้าประกันที่บริ ษัทฯ เข้ าคํ ้าประกัน GMM
ONE TV ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นจํานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคง
ค้ าง ณ วันที่ทําสัญญาคํา้ ประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชําระหนีใ้ ห้ แก่บริ ษัทฯ ทันทีที่ถูก
เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงินดังกล่าว และในทางเดียวกันบริ ษัทฯ จะเข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันให้ แก่ภาระคํ ้า
ประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าคํ ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็ นจํานวนร้ อยละ
51 ของภาระหนีต้ ามจํ านวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง ณ วันที่ทําสัญญาคํ ้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2559) เช่นกัน (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความ
จําเป็ นต่อธุรกิจดิจิทลั ทีวีของกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV และสําหรับเงื่อนไขการคํ ้า
ประกันวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่า มีความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือบริ ษัทฯ คํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุ่มนาย
ถกลเกียรติ คํ ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดําเนินการ จึง
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ และการทําสัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุม่ นาย
ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณา
รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทํา
สัญญาเรี ยกให้ ชําระหนี ้ระหว่างบริ ษัทฯ กับกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยรายการดังกล่าวต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 10 เพื่อรับทราบและให้ ความเห็นชอบการดําเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จํากัด
("GMM B") ในเรื่องต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้
ก) การดําเนินการขายหุ้น GMM B ให้ แก่ บริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) (“CTH”)
ข) ภาระที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ GMM B
ค) ความคืบหน้ าและการกําหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ ดาํ เนินการในเรื่องนีต้ ่ อไป
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบความคืบหน้ าของแผนการ
ดําเนินการของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวกับภาระคํ ้าประกัน / ภาระความรับผิดของบริ ษัทฯ ในหนี ้สินของ GMM B (ซึ่ง
เป็ นผู้ให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทางระบบดาวเทียม) ที่บริ ษัทฯ ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากที่
บริ ษัทฯ ได้ ขายเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ใน บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด(“GMM B”) ให้ แก่บริ ษัท ซีทีเอช
จํากัด (มหาชน) (“CTH”) ไปแล้ วเมื่อปี 2557 เนื่องจากการเจรจากับ UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPEENNES DE FOOTBALL(“UEFA”) และ Satellite Television Asian Region Limited (“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 รายละเอียดปรากฏตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้ อมทังให้
้ ความเห็นชอบต่อ
แผนการดําเนินการต่อไปของบริ ษัทฯ รวมทังการกํ
้
าหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายให้ ดําเนินการในเรื่ อง
ดังกล่าว
วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี) จึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ ว้ ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ ต าม ตามหลักการกํ ากับดูแ ลกิ จการบริ ษัทจด
ทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนําให้ มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิหรื อลงมติ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 ตัง้ แต่ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 14) ให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึง่ แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข
หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุมมาพร้ อม
กันนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ท่านใดท่าน
หนึง่ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นฯ เป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารการ
ลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 13) มาในวันประชุมด้ วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการมอบฉันทะได้ จากเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 หรื อ หากต้ องการขอรับรายงานประจําปี ฉบับรู ปเล่ม สามารถติดต่อได้ ที่สํานักเลขานุการ
องค์กร
อนึง่ เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่ หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทังการดาวน์
้
โหลดเอกสาร ไว้ ทเี่ ว็บไซต์บริ ษัท (www.gmmgrammy.com) ทังในรู
ตัง้ แต่ วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป สําหรับรายงานประจําปี 2558 บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษัทฯ ล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ที่ :
สํานักเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9946

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

โทรสาร : (662) 665 8137
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