สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2560 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วและเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตามมติของที่ประชุม พร้ อมได้ สรุ ปประเด็นซักถามและคําชีแ้ จงจากกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ แนบท้ าย
รายงานการประชุม ทังนี
้ ้ นอกจากได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
วั น นั บ แต่ วั น ประชุ ม แล้ ว บริ ษั ทฯ ได้ มี ก ารเผยแพ ร่ ร ายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วทางเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ทฯ ที่
www.gmmgrammy.com เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดแจ้ งขอคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขมายังบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ อ งผ่านมติอนุมตั ิด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จํากัด
ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เนื่องด้ วย บริ ษัท ซีเนริ โอ จํากัด (“SCENERIO”) มีความประสงค์จะขายหุ้นใน บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากัด (“ONE ENT”) จํานวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 220,000,000 บาท
บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้ าซื ้อหุ้นของ ONE ENT จาก SCENERIO ในจํานวนดังกล่าว หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.77 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 220,000,000 บาท ภายหลังจาก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันที่ ONE ENT ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ทั ง้ นี ้ การเข้ าทํ า รายการดั ง กล่ า วเข้ าข่ า ยเป็ นรายการได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป
ซึ่งทรั พย์ สิ น ”) โดยคํานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 3.04 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่
คํานวณขนาดรายการได้ สงู สุด จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่มีหน้ าที่ต้อง
เปิ ดเผยข้ อมูลรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 และประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากบริ ษัทฯ และ SCENARIO มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี ้
1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน
ดิจิทัล ที วี ซึ่งเป็ น ผู้บริ ห ารของบริ ษั ทฯ ตามนิ ย ามในประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน คือ เป็ น ผู้ท่ี ดํ ารง
ตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การของ SCENARIO
2. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง เป็ นผู้ถือหุ้น และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มของบริ ษัทฯ และเป็ นกรรมการ
ของ SCENARIO
จากข้ อเท็จจริ งข้ างต้ น รายการดังกล่าวมีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้ อยละ 28.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุท ธิ (NTA) ของบริ ษัท ฯ จากงบการเงิน รวมของบริ ษัท ฯ ที่ได้ รับ การตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญ าต สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากรายการมีขนาดมูลค่ารายการมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ล้ านบาท หรื อ
มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) (แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า) ดังนั ้น
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็น ซึ่งต้ องได้ รับ
มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ อง การเข้ าซื ้อหุ้นของ บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
จาก บริ ษัท ซีเนริ โอ จํากัด โดยบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้ มาซึง่
สินทรัพย์ดงั กล่าว โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
และให้ เสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวต่อไป
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 จึงได้ มีมติเห็นชอบการ
เข้ าทํารายการดังกล่าว และให้ นําเสนอเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ ใน
การพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการดังกล่าว ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
การลงมติ:

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าซื ้อหุ้นของ ONE ENT จาก SCENARIO ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
บริ ษัทจะเข้ าทํารายการต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระนี ้ต้ องมีคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้มีจํานวนหุ้นรวมเท่ากับ 8,843,016 หุ้น
หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 1.078 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ประกอบด้ วยรายชื่อดังนี ้
1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

ถือหุ้นจํานวน

6,930,856

หุ้น

2. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ

ถือหุ้นจํานวน

51,920

หุ้น

3. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

ถือหุ้นจํานวน

1,150,120

หุ้น

4. นายสันติสขุ จงมัน่ คง

ถือหุ้นจํานวน

600,120

หุ้น

5. นางสมศรี พฤทธิพนั ธุ์

ถือหุ้นจํานวน

110,000

หุ้น

………………………………………………………
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

คณะกรรมการบริ ษั ทเห็น สมควรบรรจุวาระนี ้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญ ญั ติบริ ษั ท
มหาชนจํากัดฯ ซึ่งกําหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อาจมีข้อ
ซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี) เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่างๆ
รวมถึงกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามหรื อความเห็นมายังบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
****************************************************
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