
                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 1/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

             

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 

เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 

2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้วและเห็นว่ามีการบนัทึกรายละเอียดไว้ถกูต้อง

ครบถ้วนตามมติของท่ีประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซกัถามและคําชีแ้จงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย

รายงานการประชมุ ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 

วัน นับ แต่วัน ป ระชุม แล้ว  บ ริษั ท ฯ  ได้มี การเผยแพ ร่รายงานการป ระชุม ดังกล่าวทางเว็บ ไซต์ ของบ ริษั ทฯ  ท่ี 

www.gmmgrammy.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่ง

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดแจ้งขอคดัค้านหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ (โปรดดรูายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ให้ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

การลงมติ: 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จาํกัด 

ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เนื่องด้วย บริษัท ซีเนริโอ จํากดั (“SCENERIO”) มีความประสงค์จะขายหุ้นใน บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ จํากดั (“ONE ENT”) จํานวน 2,200,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 220,000,000 บาท 

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าซือ้หุ้นของ ONE ENT จาก SCENERIO ในจํานวนดงักลา่ว หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 220,000,000 บาท ภายหลงัจาก

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ี ONE ENT ดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์  

ทัง้นี  ้การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึ่ งทรัพย์สิน”) โดยคํานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ี

คํานวณขนาดรายการได้สงูสดุ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้เน่ืองจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าท่ีต้อง

เปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

http://www.gmmgrammy.com/
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อยา่งไรก็ดี รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 

2546 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากบริษัทฯ และ SCENARIO มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ดงันี ้

1. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน 

ดิจิทัล ทีวี ซึ่งเป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน คือเป็นผู้ ท่ีดํารง

ตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ

กรรมการผู้จดัการของ SCENARIO 

2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง เป็นผู้ ถือหุ้น และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ

ของ SCENARIO 

จากข้อเท็จจริงข้างต้น รายการดงักลา่วมีขนาดมลูค่ารายการเท่ากบัร้อยละ 28.95 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มี

ตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากรายการมีขนาดมลูคา่รายการมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ล้านบาท หรือ

มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า) ดงันัน้ 

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และขออนมุตัิการเข้าทํารายการต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับ

มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(รายละเอียดสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เร่ือง การเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 

จาก บริษัท ซีเนริโอ จํากดั โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาซึง่

สนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยท่ีประชุมมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

และให้เสนอความเห็นดงักลา่วตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการ

ดงักลา่วตอ่ไป 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2560 จึงได้มีมติเห็นชอบการ

เข้าทํารายการดงักลา่ว และให้นําเสนอเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป ทัง้นี ้ใน

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเข้า

ร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

การลงมติ: 

มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการเข้าซือ้หุ้นของ ONE ENT จาก SCENARIO ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

บริษัทจะเข้าทํารายการต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในวาระนีต้้องมีคะแนนเสยีงอนมุตัิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  
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โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีม้ีจํานวนหุ้นรวมเท่ากบั 8,843,016 หุ้น 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.078 ของทนุท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้ 

1. นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ   ถือหุ้นจํานวน 6,930,856 หุ้น 

2. นางรศนาภรณ์  วีรวรรณ  ถือหุ้นจํานวน       51,920 หุ้น 

3. นางสาวบษุบา  ดาวเรือง  ถือหุ้นจํานวน  1,150,120 หุ้น 

4. นายสนัติสขุ  จงมัน่คง  ถือหุ้นจํานวน     600,120 หุ้น 

5. นางสมศรี  พฤทธิพนัธ์ุ  ถือหุ้นจํานวน    110,000 หุ้น 

……………………………………………………… 

วาระที่ 3  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัดฯ ซึ่งกําหนดว่า ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะ

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อ

ซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ 

รวมถึงกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือความเห็นมายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า 
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