ที่ GRAMMY011/2559
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง

1. การยื่นคําร้ องขอเพิกถอนคําสัง่ ศาลในคดีที่บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัดยื่นคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการ
2. รับทราบความคืบหน้ าคดีที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัท ฟ็ อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิค จํากัด

เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง 1.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2559

2.

คําร้ องขออนุญาตทําธุรกรรมของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด และนายวิชยั ทองแตง ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2559

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
(”บริษัทฯ”) ได้ มีมติรับทราบแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับภาระความรับผิดของบริ ษัทในหนี ้สินของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากัด (“จีเอ็ม
เอ็ม บี”) และให้ ความเห็นชอบต่อแผนการดําเนินการต่อไปของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
อ้ างถึง 1 นัน้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทจดทะเบียน และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 23-00 เรื่ องแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมาโดยตลอด และบัดนี ้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนให้ ทราบเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้ มมี ติในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1)

อนุมตั ิให้ ดําเนินการยื่นคําร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางเพื่อให้ มีคําสัง่ ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

จี เ อ็ ม เอ็ ม บี ได้ ยื่ น คํ า ร้ องขอฟื ้น ฟู กิ จ การต่ อ ศาลล้ ม ละลายกลาง เมื่ อ วัน ที่ 18 มี น าคม 2559 และ
ศาลล้ มละลายกลางได้ นดั สืบพยานเพื่อไต่สวนคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2559 นัน้ หลังจากนัน้ เมื่อวันที่ 7
เมษายน 2559 จีเอ็มเอ็ม บี และนายวิชยั ทองแตง ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ซีทีเอช”)
และเป็ นเจ้ าหนี ้รายใหญ่ของ จีเอ็มเอ็ม บี ได้ ขออนุญาตต่อศาลล้ มละลายกลางให้ จีเอ็มเอ็ม บี เข้ าทําธุรกรรมกู้ยืมเงินจากนายวิชยั
ทองแตง จํานวน 5,631,578.95 เหรี ยญสหรัฐ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 2 โดยกล่าวอ้ างในคําร้ องว่า (1) จีเอ็มเอ็ม
บี จะนําเงินที่ได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปชําระให้ แก่ UEFA ตามสัญญา UEFA EURO 2016 และ (2) จีเอ็มเอ็ม บี จะนําเงินที่
ได้ รับจากบริ ษัท บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จํากัด และบริ ษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (รวมเรี ยกว่า “BEC”) ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับสิทธิการ
ออกอากาศสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขัน เทปบันทึกภาพการแข่งขัน และสัญญาณรายการภายใต้ ผงั รายการทางช่องรายการ
โทรทัศน์ของ BEC ไปชําระหนี ้กู้ยืมคืนให้ แก่นายวิชยั ทองแตง ก่อน ตามที่ได้ รับอนุญาตในการทําธุรกรรมจากศาลล้ มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ทังนี
้ ้ ข้ อกล่าวอ้ างของ จีเอ็มเอ็ม บี และนายวิชยั ทองแตง เรื่ องการนําเงินกู้ยืมจากนายวิชยั ทองแตง เพื่อชําระ
หนี ้ตามสัญญา UEFA EURO 2016 นัน้ มีความคลาดเคลื่อนไปจากข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากตามบันทึกข้ อตกลงระหว่าง BEC และจีเอ็มเอ็ม บี กําหนดว่า BEC จะต้ องชําระหนี ้สําหรับค่าสิทธิตามสัญญา UEFA

หน้ า 1 / 3

EURO 2016 งวดสุดท้ ายจํานวน 4,000,000 เหรี ยญสหรัฐ ให้ แก่จีเอ็มเอ็ม บี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่ง BEC ได้ ชําระเงิน
ดังกล่าวให้ แก่ จีเอ็มเอ็ม บี เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน้ การที่ BEC จะต้ องชําระเงินงวดที่ 3 จํานวน 7,000,000 เหรี ยญสหรัฐ ให้ แก่ จี
เอ็มเอ็ม บี ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 จึงเพื่อเป็ นค่าตอบแทนสําหรั บการออกอากาศการแข่งขันรายการตามสัญญา Euro
Qualifiers (ซึง่ ประกอบด้ วยการแข่งขัน UEFA EURO 2016 Qualifier และการแข่งขัน 2018 FIFA World Cup Qualifier) มิใช่ตาม
สัญญา UEFA EURO 2016 และตามสัญญา Euro Qualifiers แต่อย่างใด จีเอ็มเอ็ม บี จะต้ องจ่ายค่าสิทธิให้ UEFA ตามงวด
ระยะเวลา จํานวน 6,000,000 เหรี ยญสหรัฐ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยนําเงินที่ได้ รับจาก BEC ดังกล่าวไปชําระหนี ้ให้ แก่
UEFA ดังนัน้ การที่ศาลมีคําสัง่ อนุญาตให้ จีเอ็มเอ็ม บี กู้ยืมเงินจากวิชยั ทองแตง จํานวน 5,631,578.95 เหรี ยญสหรัฐ และ เมื่อ
จีเอ็มเอ็ม บี ได้ รับค่าตอบแทนจาก BEC จํานวน 7,000,000 เหรี ยญสหรัฐดังกล่าวแล้ ว จีเอ็มเอ็ม บี จะต้ องชําระหนี ้แก่นายวิชัย
ทองแตง จํานวน 5,631,578.95 เหรี ยญสหรัฐ นัน้ จะทําให้ จีเอ็มเอ็ม บี มีเงินเหลืออยู่อีกเพียง 1,368,421.05 เหรี ยญสหรัฐ เท่านัน้
ซึง่ เป็ นเหตุให้ จีเอ็มเอ็ม บี ทีอ่ ยูใ่ นภาวะหนี ้สินล้ นพ้ นตัว ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชําระหนี ้ให้ แก่ UEFA สําหรับค่าสิทธิใน
ส่วนของ UEFA EURO 2016 Qualifiers จํานวน 6,000,000 เหรี ยญสหรัฐ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้
ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น หาก จีเอ็มเอ็ม บี ไม่สามารถชําระค่าสิทธิในส่วนของ UEFA EURO 2016 Qualifiers
ได้ จะส่งผลทําให้ UEFA มีสทิ ธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ชําระหนี ้ตามหนังสือคํ ้าประกันของบริ ษัทฯ ที่ได้ วางไว้ เพื่อเป็ นประกันการชําระ
หนี ้ (มีการออกหนังสือคํ ้าประกันดังกล่าวก่อนที่บริ ษัทฯ จะโอนหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม บี ให้ แก่บริ ษัท ซีทีเอช แอลซีโอ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท ซีทีเอช) ซึง่ จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ การไม่ชําระค่าตอบแทนดังกล่าวยังส่งผลให้ BEC ได้ รับ
ความเสียหายจากกรณีที่มีการชําระค่าสิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอล ตามสัญญา Euro Qualifiers ให้ กบั จีเอ็มเอ็ม บี แล้ ว แต่
ไม่ได้ รับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันตามสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้ BEC อาจถูกผู้บริ โภคร้ องเรี ยนต่อ กสทช. และเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการที่ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันดังกล่าวได้
นอกจากนี ้ ยังปรากฏพฤติการณ์ ว่า จีเอ็มเอ็ม บี ให้ สิทธิ ในการถ่ายทอดสดฟุตบอล UEFA EURO 2016 แก่
BEC จํานวน 31 คู่ การแข่งขัน โดยกําหนดค่าตอบแทนทีต่ ํ่ากว่าค่าตอบแทนที่ได้ รับจาก BEC ก่อนหน้ านี ้ สําหรับการถ่ายทอดสด
ฟุตบอล UEFA EURO 2016 จํานวน 20 คู่การแข่งขันถึงกว่า 6 เท่า ซึ่งส่อให้ เห็นถึงเจตนาไม่สจุ ริ ต ทําให้ บริ ษัทฯ และเจ้ าหนี ้ราย
อื่นได้ รับความเสียหาย ประกอบกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล UEFA EURO 2016 ที่ผ่านมา ได้ มีการใช้ เครื่ องหมาย
การค้ า CTH เผยแพร่ ขึ ้นหน้ าจอโทรทัศน์ในระหว่างการแข่งขันมาโดยตลอด ซึ่งเป็ นประโยชน์กับบริ ษัท ซีทีเอช ทังในด้
้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ กับเครื่ องหมายการค้ า CTH โดยไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่า จี เอ็มเอ็ม บี ได้ รับประโยชน์ หรื อ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัท ซีทีเอช แต่ประการใด
เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ ข้ างต้ นจะพบว่า อาจส่งผลให้ นายวิชยั ทองแตง และ/หรื อ BEC และ/หรื อ
บริ ษัท ซีทีเอช ได้ เปรี ยบเจ้ าหนี ้รายอื่นๆ และทําให้ เจ้ าหนี ้รายอื่นๆ ได้ รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงพิจารณาแล้ วและเห็นชอบให้ ยื่นคําร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางเพื่อขอให้ ศาลมีคําสัง่ ในเรื่ องดังนี ้
ก. มีคําสัง่ ยกเลิก หรื อเพิกถอนคําสัง่ อนุญาตให้ จีเอ็มเอ็ม บี นําเงินที่ได้ รับจาก BEC ไปชําระหนี ้กู้ยืมให้ แก่
นายวิชยั ทองแตง และให้ มีคําสัง่ ให้ จีเอ็มเอ็ม บี นําเงินดังกล่าวไปชําระหนี ้ให้ แก่ UEFA ในส่วนของ UEFA
EURO 2016 Qualifiers ซึง่ จะถึงกําหนดชําระในวันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อประโยชน์ในการฟื น้ ฟูกิจการ
ของ จีเอ็มเอ็ม บี
ข. มีคําสัง่ ให้ นายวิชยั ทองแตง ยื่นขอรับชําระหนี ้ในมูลหนี ้กู้ยืมเงินในคดีฟืน้ ฟูกิจการของลูกหนี ้
ค. มีคําสัง่ เพิกถอนสัญญาที่ จีเอ็มเอ็ม บี ให้ สิทธิแก่ BEC ในการถ่ายทอดสดฟุตบอล UEFA EURO 2016
จํานวน 31 คูก่ ารแข่งขัน
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ง.

มีคําสัง่ ระงับมิให้ บริ ษัท ซีทีเอช นําเครื่ องหมายการค้ า CTH ขึ ้นหน้ าจอขณะที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
รายการ UEFA EURO 2016

2)
รับทราบความคืบหน้ าเกี่ยวกับคดีที่ บริ ษัท ฟ็ อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิค จํากัด ฟ้องบริ ษัทฯ และธนาคาร
พาณิชย์เป็ นจําเลยในคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
สืบเนื่องจากคดีนี ้ จีเอ็มเอ็ม บี ได้ ค้างชําระค่าสิทธิตามสัญญากับ บริ ษัท ฟ็ อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ ป เอเชีย แปซิฟิค
จํากัด ตังแต่
้ สิ ้นเดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็ นเงิน 5,739,999.99 เหรี ยญสหรัฐ บริ ษัท ฟ็ อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ ป
เอเชีย แปซิฟิค จํากัด จึงได้ ยื่นฟ้องบริ ษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือคํ ้าประกัน เป็ นจําเลย เพื่อเรี ยกร้ องค่าสิทธิค้างชําระ
ดังกล่าว โดยขอศาลเรี ยกร้ องให้ ธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือคํ ้าประกันชําระค่าสิทธิค้างชําระตังแต่
้ เดือนกันยายน 2558 จนถึงสิ ้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็ นเงินต้ นจํานวน 5,739,999.99 เหรี ยญสหรัฐ และดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ 3 ต่อเดือนของต้ นเงิน
ดังกล่าว รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,147,999.99 เหรี ยญสหรัฐ โดยทุนทรัพย์ตามฟ้อง เป็ นเงินจํานวนประมาณ 220,053,519.24 บาท ซึ่ง
เป็ นไปตามบันทึกข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัท ซีทีเอช ที่ทําขึ ้นขณะขายหุ้น GMM B ทังนี
้ ้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับหนังสือคํ ้า
ประกันที่บริ ษัทฯ ได้ มอบให้ แก่บริ ษัท ฟ็ อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิค จํากัด เพื่อเป็ นการประกันหนี ้ ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัท
ซีทีเอช จะต้ องดําเนินการเปลีย่ นหนังสือคํ ้าประกันให้ แก่บริ ษัท ฟ็ อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิค จํากัด ตามบันทึกข้ อตกลง ที่ลง
นามเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 แต่ปัจจุบนั บริ ษัท ซีทีเอช ยังมิได้ ปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงแต่อย่างใด
โดยปั จจุบนั คดีดงั กล่าวอยู่ระหว่างการรอการไกล่เกลี่ยและนัดชีส้ องสถาน ทังนี
้ ้ ศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 10
สิ ง หาคม 2559 เวลา 13.30 น. และเลื่ อ นการพิ จ ารณานัด ชี ส้ องสถานไปเป็ นวัน ที่ 26 สิ ง หาคม 2559 เวลา 9.30 น. ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับการชี ้แจงความคืบหน้ าและรับทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.
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