
  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 หน้า 1/7    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีแกรมม่ี  จาํกัด (มหาชน)จาํกัด (มหาชน)  
GGMMMM  GGrraammmmyy  PPuubblliicc  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

วนัท่ี  4  เมษายน 2559 

 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน  :  ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: 

1. วตัถปุระสงค์และเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558  

3. สรุปข้อมลูทางการเงินจากรายงานประจําปี 2558  

4. ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (4.1-4.5) 

5. สารสนเทศของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ือง “การคํา้ประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั 

ทีวี จํากดั โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน)  สาํหรับประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9.1 และวาระท่ี 

9.2  

6. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ข้อปฏิบตัแิละเง่ือนไขสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

9. หลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามลว่งหน้าสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

10. แผนท่ีตัง้ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุมุวิท (สถานท่ีจดัประชมุ) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเลม่) 

11. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง ซึง่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน

แก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในวาระท่ี 9 

12. รายงานประจําปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)   

13. แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด (โปรดนํามาในวนัประชมุ) 

14. หนงัสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ในการประชมุครัง้ท่ี 

1/2559 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 (“การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ”)  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 4 

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 21 (อโศก) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 หน้า 2/7    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 29 เมษายน 2558 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจาํปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 และเสนอรายงานประจําปี 

2558 ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดง

ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึ่งได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2558   

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรเงิน

กําไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทฯ  มีผลการดําเนินงาน (ตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ) ขาดทนุสทุธิจํานวน 930 ล้านบาท  ซึ่งตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 

116 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัสรร

เงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายได้  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 

2558 ขาดทนุสทุธิจํานวน 930 ล้านบาท จึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  4  ท่าน   ได้แก่    ได้แก่ 1) ดร.นริศ ชยัสตูร         

2) นางวีระนชุ  ธรรมวรานุคปุต์  3) นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ และ 4) นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์  เป็น

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (ประวตัิของบคุคลทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1-4.4) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 

2559 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท (หกล้านบาท) และ



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 หน้า 3/7    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับ

วงเงินคา่ตอบแทนในปีท่ีผา่นมา โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (“อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่  (1)  นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์  หรือ  (2) นายกฤษดา 

เลิศวนา  หรือ  (3) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ  พร้อมทัง้เสนอให้อนมุตัิการกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2559 

เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึง่เทา่กบัปีท่ีผา่นมา  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่ม

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี ้

9.1) รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกล

เกียรต ิวีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของนายถกล

เกียรติ) ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเข้าคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือตามสญัญาสินเช่ือ

จํานวน 1,100 ล้านบาท ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั (“GMM ONE TV”) ซึ่งเป็นการเข้าคํา้ประกัน

วงเงินตามสญัญาทัง้หมด เพ่ือให้ GMM ONE TV นําวงเงินสินเช่ือไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนิน

ธุรกิจของ GMM ONE TV  

ทัง้นี ้เน่ืองจาก GMM ONE TV มีบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) ถือหุ้น.

ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดย เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ มีบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั การเข้าคํา้ประกนัดงักลา่วของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าคํา้ประกนั

วงเงินตามสญัญาทัง้หมด จึงมิได้เป็นการคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์  และเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยมีมลูค่าขนาดรายการ

สงูกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ 

เข้าคํา้ประกนั GMM ONE TV ต่อสถาบนัการเงินเป็นจํานวนร้อยละ 49 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและ

ดอกเบีย้คงค้าง และตกลงชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ทนัทีท่ีถกูเรียกร้องจากสถาบนัการเงิน และในทางเดียวกัน

บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนั GMM 

ONE TV ตอ่สถาบนัการเงิน เป็นจํานวนร้อยละ 51 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้างเช่นกนั 

โดยสถาบนัการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนมุัติวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ 

GMM ONE TV อยา่งเป็นทางการ ทัง้นี ้สถาบนัการเงินได้แจ้งผลการพิจารณาในเบือ้งต้นโดยกําหนดเง่ือนไข

การคํา้ประกนั ให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนัเงินกู้ ในสดัสว่นร้อยละ 100 เท่ากนั
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ทัง้สองฝ่าย เพ่ือความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูก

สถาบนัการเงินเรียกร้องให้ชําระหนีเ้กินกว่าสดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหว่าง

กนั เพ่ือกําหนดให้แต่ละฝ่ายเข้าชําระหนีใ้ห้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสดัสว่นท่ีแต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่ ซึ่งการเข้า

ทํารายการดงักล่าว เป็นการดําเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ และตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น ท่ีระบุว่า

กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้องเข้าร่วมคํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนักลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงิน ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจดิจิทลัทีวีของกลุ่มเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV  ในการได้รับวงเงินกู้

เ พ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท  และสําหรับเ ง่ือนไขการคํ า้ประกันวงเ งินท่ีสถาบันการเงินเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่าย กลา่วคือ

บริษัทฯ คํา้ประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติฯ คํา้ประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 

เช่นเดียวกนั จึงถือวา่มีความสมเหตสุมผลในการดําเนินการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ 

และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย และ/หรือ เป็นบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิการเข้าทํารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทําสญัญา

เรียกให้ชําระหนีร้ะหว่างบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยบริษัทจะเข้าทํารายการต่อเมื่อได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และสถาบนัการเงินได้

อนมุตัิวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ GMM ONE TV 

9.2) รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงนิจาํนวน 4,400 ล้าน

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

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทราบถึงเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลด

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ของบริษัทฯ 

เน่ืองจากกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้เข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัคงมีภาระคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือตามสญัญาเงินสินเช่ือของ GMM 

ONE TV (จากการท่ีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  ถือหุ้น GMM ONE TV ในสดัสว่นร้อยละ 100) จํานวน  4,400 

ล้านบาท ทัง้จํานวน และมิได้เป็นการคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นในปัจจุบนัของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็น

เตอร์ไพรส์ เน่ืองจากการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนการลดสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 

ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ รายการดงักลา่วจึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ  
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เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดเง่ือนไขการคํา้ประกนัเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทฯ 

และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือในสดัสว่นร้อยละ 100 เทา่กนัทัง้สองฝ่าย โดยใน

การนี ้เพ่ือความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถกูสถาบนั

การเงินดงักลา่วเรียกร้องให้ชําระหนีเ้กินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหวา่ง 

กนั เพ่ือกําหนดให้แต่ละฝ่ายชําระหนีใ้ห้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสดัสว่นท่ีแต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่ กลุม่นายถกล

เกียรติ วีรวรรณ จึงได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ เข้าคํา้ประกนั GMM 

ONE TV ต่อสถาบนัการเงินดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ 49 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คง

ค้าง ณ วันท่ีทําสญัญาคํา้ประกัน (วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ทันทีท่ีถูก

เรียกร้องจากสถาบนัการเงินดงักล่าว และในทางเดียวกนับริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้

ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนั  GMM ONE TV ต่อสถาบนัการเงิน เป็นจํานวนร้อยละ

51 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง ณ วนัท่ีทําสญัญาคํา้ประกัน (วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 

2559) เช่นกนั (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความ

จําเป็นต่อธุรกิจดิจิทลัทีวีของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV  และสําหรับเง่ือนไขการคํา้

ประกนัวงเงินสนิเช่ือท่ีสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องเสนอ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่าย กลา่วคือบริษัทฯ คํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 และกลุ่มนาย

ถกลเกียรต ิคํา้ประกนัในสดัสว่นร้อยละ 100 เช่นเดียวกนั จึงถือว่ามีความสมเหตสุมผลในการดําเนินการ จึง

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหว่างบริษัทฯ กบักลุม่นาย

ถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ ไม่มีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย และ/หรือ เป็นบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณา

รับทราบและพิจารณาอนุมตัิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทํา

สญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหว่างบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยรายการดงักลา่วต้องได้รับการ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

วาระที่ 10 เพื่อรับทราบและให้ความเหน็ชอบการดาํเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จาํกัด     

("GMM B") ในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้

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

ข)  ภาระที่บริษัทฯ ยงัคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกบั GMM B 

ค)  ความคบืหน้าและการกาํหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดาํเนินการในเร่ืองนีต่้อไป 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบความคืบหน้าของแผนการ

ดําเนินการของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัภาระคํา้ประกนั / ภาระความรับผิดของบริษัทฯ ในหนีส้ินของ GMM B (ซึ่ง

เป็นผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกทางระบบดาวเทียม) ท่ีบริษัทฯ ยงัคงผกูพนัอยู่ ภายหลงัจากท่ี

บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทนุทัง้หมดของบริษัทฯ ใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากดั(“GMM B”) ให้แก่บริษัท ซีทีเอช 

จํากัด (มหาชน) (“CTH”) ไปแล้วเมื่อปี 2557 เน่ืองจากการเจรจากับ UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE FOOTBALL(“UEFA”) และ Satellite Television Asian Region Limited (“FIC”)  

และ CTH ยงัไมไ่ด้ผลเป็นท่ียตุิ ทําให้บริษัทฯ ต้องบนัทกึภาระการคํา้ประกนั  /  ภาระความรับผิดของบริษัทฯ 

ในหนีส้นิของ GMM B เป็นหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ (Contingent Liabilities) ตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้ให้ความเห็นชอบต่อ

แผนการดําเนินการต่อไปของบริษัทฯ รวมทัง้การกําหนดตวับุคคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ือง

ดงักลา่ว 

วาระที่ 11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งกําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้     

รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  จึง

เห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียนไทยของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคณุภาพการจัด

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ไม่แนะนําให้มีการเพ่ิม

วาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ใน

วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2559  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม

วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ   

ผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

 
 หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรด

กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 14)  ให้

ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 

ซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข 

หรือแบบ ค  แบบใดแบบหนึ่ง  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สง่รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อม

กนันี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8)  
 
 ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทา่นใดทา่น

หนึง่ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้    และเพ่ือให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญั



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 หน้า 7/7    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ผู้ ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารการ

ลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 13) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

วิธีการมอบฉนัทะได้จากเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8) 
 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง

เต็มท่ี  หากทา่นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแตล่ะวาระ  ทา่นสามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ตาม 

รายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9  หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจําปีฉบบัรูปเลม่ สามารถติดต่อได้ท่ีสํานกัเลขานุการ

องค์กร  

 อนึง่ เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ฉบบันี ้ แบบหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมในครัง้นี ้ 

รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตัง้แต่วันที่  4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  สําหรับรายงานประจําปี 2558 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 21 วนั         

                                   ขอแสดงความนบัถือ                               

                    

 

                   (นายไพบลูย์ ดาํรงชยัธรรม) 

                     ประธานกรรมการบริษัท  

                  โดยมติคณะกรรมการบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอ่เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ที่ :  

สํานกัเลขานกุารองค์กร  

โทรศพัท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9946 โทรสาร : (662) 665 8137   อีเมล์: cs@gmmgrammy.com  
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