ที่ GRAMMY005/2559
วันที่ 11 มีนาคม 2559
เรื่อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเรื่ องการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุ้น และการแก้ ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY 003/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เรื่ อง กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 และงดจ่ายเงินปั นผล
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1.

รายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ อง “การค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 1,100 ล้ านบาทของ
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด โดยบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)”

2.

รายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ อง “การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจานวน 4,400 ล้ านบาท
ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด โดยบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)”
ตามที่บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (”บริษัทฯ”) ได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง ) นัน้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยน
ให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้ มีมติเพิ่มเติมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่กลุม่ นายถกลเกียรติ

วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของนาย
ถกลเกียรติ) โดยการเข้ าค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 1,100 ล้ านบาทของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด (บริ ษัท จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด ประกอบธุรกิจดิจิทลั ทีวี) เพื่อให้ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัดใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของ
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บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด และมีมติให้ บริ ษัทฯ เสนอเรื่ องดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ทังนี
้ ้ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
บริ ษัทฯ ถือหุ้นจานวนร้ อยละ 51 และกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นจานวนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง จากัด”) โดยบริ ษัท เดอะ วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ จากัด ถือหุ้นจานวนร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด และเนื่องจากนาย
ถกลเกียรติ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (คือเป็ นผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสีร่ ายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา) นายถกลเกียรติจึง
ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยที่ บจ/ป 22-01 เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
การที่บริ ษัทฯ จะเข้ าค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 1,100 ล้ านบาทของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
จากัด โดยเป็ นการค ้าประกันภาระตามสัญญาเงินกู้ยืมทังหมด
้
มิได้ เป็ นการค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ จึงเป็ นการ
ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน และเนื่องจากขนาดของรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินครัง้ นี ้สูงกว่าร้ อย
ละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังกล่าวในครัง้ นี ้
บริ ษัทฯ ต้ องนาเสนอเพื่อให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเข้ าค ้าประกันหรื อจัดให้ มีการค ้าประกันภาระตาม
วงเงินสินเชื่อทังหมดเช่
้
นกัน โดยมิได้ เป็ นการค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
ทังนี
้ ้ รายละเอียดต่าง ๆ ระบุอยูใ่ นรายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้ มีมติให้ บริ ษัทฯ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ทราบถึงเรื่ องที่
เกี่ยวเนื่องกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัดจากร้ อยละ 100 เหลือร้ อยละ 51 โดย
กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ ามาถือหุ้นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ซึ่ง
ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นเมื่อปี 2558 ว่าบริ ษัทฯ ยังคงมีภาระค ้าประกันวงเงินสินเชื่อตามสัญญาเงินสินเชื่อของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
จากัดจานวน 4,400 ล้ านบาท (ซึ่งสูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ) ทังจ
้ านวนอยู่ มิได้ เป็ นการค ้า
ประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้น ในบริ ษัท เดอะ
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วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ควรได้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว (ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย) เสมือนหนึง่ เป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ รายละเอียดต่าง ๆ
ระบุอยูใ่ นรายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
2.

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ

เกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังที่กล่าวในข้ อ 1 ข้ างต้ น
3.

มีมติรับทราบความคืบหน้ าของแผนการดาเนินการของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวกับภาระค ้าประกัน / ภาระความรับผิด

ของบริ ษัทฯ ในหนีส้ ินของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด (“GMM B”) (ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรั บสมาชิกทางระบบ
ดาวเทียม) ที่บริ ษัทฯ ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ขายเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ใน GMM B ให้ แก่บริ ษัท ซีทีเอช
จากัด (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 ิ ทาให้ บริ ษัทฯ
ต้ องบันทึกภาระการค ้าประกัน / ภาระความรั บผิดของบริ ษัทฯ ในหนีส้ ินของ GMM B เป็ นหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ ้น (Contingent
Liabilities) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้ อมทัง้
มีม ติใ ห้ น าเสนอเรื่ อ งดัง กล่าวเพื่อ ให้ ที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญ ประจาปี 2559 รั บ ทราบ พร้ อมทัง้ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่อ แผนการ
ดาเนินการต่อไปของบริ ษัทฯ
4.

มีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ใหม่เป็ นวันที่ 25 มีนาคม

2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใหม่เป็ นวันที่ 28 มีนาคม 2559 เนื่องจากมีการแก้ ไขเพิ่มเติมวาระที่สาคัญสาหรับเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิ
5.

มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ กาหนดประชุม

ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรูม 2 ชัน้ 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขมุ วิท ตังอยู
้ ่ที่ซอยสุขมุ วิท 21
(อโศก) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
5.1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

5.2)

รับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจาปี 2558
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5.3)

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

5.4)

พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจากผลการดาเนินงานปี
2558

5.5)

พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2558

5.6)

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

5.7)

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559

5.8)

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2559

5.9)

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ นายถกล
เกียรติ วีรวรรณ ดังนี ้
5.9.1)

รายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่ องการค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 1,100 ล้ านบาท
ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด โดยบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

5.9.2)

รายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่ องการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจานวน 4,400 ล้ าน
บาทของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด โดยบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน

5.10)

เพื่อรับทราบและให้ ความเห็นชอบการดาเนินการของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับบริ ษัท จีเอ็มเอ็มบี จากัด ("GMM
B") ในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้

5.11)

ก)

การดาเนินการขายหุ้น GMM B ให้ แก่ บริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน)

ข)

ภาระที่บริ ษัทฯ ยังคงมีอยูก่ บั บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ GMM B

ค)

ความคืบหน้ าและการกาหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ ดาเนินการในเรื่ องนี ้ต่อไป

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

หน้ า 4 / 20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สดุ า แสนสุทธิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรื่อง “การคา้ ประกันเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินจานวน 1,100 ล้ านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด
โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)”
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
มีมติให้ ความเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จานวน 1,100 ล้ านบาท ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
จากัด ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
เมื่อคานวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ ว ขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท และมากกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ที่จะต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และจะต้ องดาเนินการขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระต่อการเข้ าทารายการ
ด้ วย ซึง่ ในการนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายละเอียดที่สาคัญของรายการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติดงั นี ้
 มีมติให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึง่ ถือเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินให้ กบั บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน โดยการค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 1,100 ล้ านบาทของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด (“GMM ONE
TV”) ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 51 ผ่านบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ”) ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ซึง่ เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ซึ่งถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสัดส่วนร้ อยละ 100 มีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
51ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และกลุม่ นายถกลเกียรติถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น นายถกลเกียรติ และ GMM ONE TV ถือเป็ นเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการเกี่ยวโยง เนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ตามนิยามที่ประกาศรายการเกี่ยวโยงกาหนดคือเป็ นผู้ที่ดารง
ตาแหน่งระดับบริ หารสีร่ ายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา
ทังนี
้ ้ รายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดาเนินธุรกิจของ GMM ONE TV
ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงของการลงทุนในธุรกิจดิจิทลั ทีวี
โดยบริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการภายหลังจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันที่ 29
เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนายถกลเกียรติ เนื่องจากกลุม่ นายถกล
เกียรติถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ตามประกาศ
รายการเกี่ยวโยง
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
3. รายละเอียดของการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
รายการดังกล่าวเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินให้ กบั บุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเข้ าค ้าประกันเงินกู้ยืม
เพิ่มเติมจานวน 1,100 ล้ านบาทของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัดที่มีต่อ สถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นผ่าน เดอะ วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ กล่าวคือ การเข้ าค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริ ษัทฯ ร้ อยละ 51ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ และการเข้ าค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุม่ นายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ โดยรายละเอียดของ GMM ONE TV ซึง่ เป็ นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีดงั นี ้
GMM ONE TV ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ โดยดาเนินธุรกิจ
ให้ บริ การด้ านการผลิตเกี่ยวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง หรื อ High Definition (HD) ทุกประเภท ซึ่ง
ออกอากาศภายใต้ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (ช่องวัน หมายเลขช่อง 31) ซึ่งเป็ นสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั สถานีหนึ่งที่บริ หารงาน
โดยบริ ษัทฯ และมีนายถกลเกียรติเป็ นผู้บริ หารช่อง โดยช่องวัน เป็ นช่องที่นารายการต่าง ๆ จากช่องในเครื อของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
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รายการที่ผลิตขึ ้นเอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร ภาพยนตร์ และอื่น เป็ นต้ น โดยเริ่ มมีการออกอากาศครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2557
ปั จจุบนั GMM ONE TV มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วจานวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท มีสานักงานตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขมุ วิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ผลกระทบที่ จ ะมี ต่อ ผู้ถื อ หุ้น ส าหรั บ วงเงิ น กู้เ พิ่ ม เติ ม ที่ อ ยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาอนุมัติ จ ากสถาบัน การเงิ น จ านวน
1,100,000,000 บาท กล่าวคือ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิก่อนการจ่ายเงินปั นผล ซึง่

หากบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดแล้ วบริ ษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัทของ GMM ONE TV (ตามหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า)
1.นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

2.นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง

3.นายสมภพ บุษปวนิช

4.นางมณฑนา ถาวรานนท์

5.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

6.นายบดินทร์ อุดล

7.นายนิพนธ์ ผิวเณร
ข้ อมูลทางการเงินของ GMM ONE TV สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการ

มูลค่า (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

986,483,393

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,961,222,201
รวมสินทรัพย์

หนี ้สินหมุนเวียน

3,947,705,594
826,016,874

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

3,495,294,666
รวมหนี ้สิน

4,321,311,540
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รายการ

มูลค่า (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(373,605,946)

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3,947,705,594

รายได้ รวม

880,437,215

ขาดทุนสุทธิ

(1,020,826,182)

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน
(หน่วย: หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น

จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง

1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

51 %

9,715,497

2. กลุม่ นายถกลเกียรติ

49%

9,334,500

3. อื่นๆ

0%

3

100%

19,050,000

รวม

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน
(หน่วย: หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น

จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง

100 %

11,999,998

2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

0%

1

3. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

0%

1

100%

12,000,000

1. บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์

รวม
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4. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ
GMM ONE TV ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการลงทุนทางธุรกิจ มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ เงินลงทุนเพิ่มเติม จึงได้ ดาเนินการขอ
วงเงิน กู้จากสถาบันการเงิน จานวน 1,100 ล้ านบาทเพิ่มเติม โดยเสนอให้ บริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ เข้ าค ้าประกันตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของตนใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คือร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลาดับ ซึง่ กลุม่ นายถกลเกียรติได้ ดาเนินการ
ที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยได้ มีหนังสือแจ้ งยืนยันการปฏิบตั ิตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าค ้าประกันตามสัดส่วน ของ
กลุม่ นายถกลเกียรติ ในการค ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกัน GMM ONE TV เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ทังหมดที
้
่
มีตอ่ สถาบันการเงิน มายังบริ ษัทฯ เพื่อยืนยันว่ากลุม่ นายถกลเกียรติจะเร่งดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รวมทังกลุ
้ ม่ นายถกลเกียรติได้ ตกลงที่จะเข้ าทาสัญญาค ้าประกันภาระค ้าประกันที่บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกัน GMM ONE
TV ที่มีตอ่ สถาบันการเงินเป็ นจานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตามจานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง และตกลงชาระหนี ้บริ ษัทฯ ทันที
ที่ถกู เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงิน และในทางเดียวกันบริ ษัทฯ จะเข้ าทาสัญญาค ้าประกันภาระค ้าประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ ได้
ค ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็ นจานวนร้ อยละ 51 ของภาระหนี ้ตามจานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง เช่นกัน
ต่อมา สถาบันการเงิน ได้ แจ้ งผลการพิจารณาเบื ้องต้ น (ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิอย่างเป็ น
ทางการ) โดยรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อ กล่าวคือ อนุมตั ิวงเงินกู้เพิ่มเติมให้ แก่ GMM ONE TV จานวน 1,100 ล้ านบาท โดย
กาหนดเงื่อนไขการค ้าประกัน โดยให้ บริ ษัทฯ ค ้าประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติ ในสัดส่วนร้ อยละ 100
ทังนี
้ ้ เพื่อความเป็ นธรรมในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจถูกสถาบันการเงินเรี ยกร้ อง
ให้ ชาระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทาสัญญาระหว่างกัน เพื่อกาหนดให้ แต่ละฝ่ ายเข้ าชาระหนี ใ้ ห้ แก่
อีกฝ่ ายหนึง่ ตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่
5. การคานวณขนาดรายการ
รายการ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (NTA)

1,295.61

(1) การค ้าประกันเงินกู้ยืมของ GMM ONE TV

1,100.00

- ขนาดของรายการตามประกาศฯ (รายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้ านบาท

3% NTA = 38.86
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รายการ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

หรือร้ อยละ 3 ของ NTA แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า)
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศฯ 6 เดือนย้ อนหลัง

654.92

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้ าทารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง ซึ่งมีมลู ค่ารายการมากกว่า
100 ล้ านบาท และมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (NTA) (แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ) ตาม
รายละเอียดในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิการเข้ าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระเพื่อให้ ความเห็น ซึ่งต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
6. เหตุผล ความจาเป็ นในการทารายการและผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ จากการทารายการ
การเข้ าทารายการดังกล่าว เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของบริ ษัทฯ และตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ระบุว่า
กลุม่ นายถกลเกียรติจะต้ องเข้ าร่วมค ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกันกลุม่ บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ รวมถึง GMM ONE
TV ต่อสถาบันการเงิน โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49
ตามลาดับ ซึ่ง สถาบันการเงินได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมตั ิเบื ้องต้ นโดยให้ บริ ษัทฯ ค ้าประกันเงินกู้ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 และ กลุม่ นายถกลเกียรติฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึง่ มีผลทาให้ ภาระค ้าประกันไม่เป็ นตามสัดส่วนการถือครอง
หุ้น
การเข้ าทารายการดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดาเนินธุรกิจของGMM ONE
TV ซึ่งอยู่ในช่วงของการลงทุนในธุรกิ จดิจิทลั ทีวี และปั จจุบนั ช่องวันได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ ช่องวันประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ และช่วยสร้ างผลตอบแทนให้ กบั บริ ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจดิจิทลั ทีวีของกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้ รับวงเงินกู้เพิ่มเติมจานวน 1,100 ล้ านบาท และ
สาหรับเงื่อนไขการค ้าประกันวงเงินที่สถาบันการเงินเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือบริ ษัทฯ ค ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติฯ ค ้าประกันในสัดส่วนร้ อย
ละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดาเนินการ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการ
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
เข้ าทารายการในกรณีที่บริ ษัทได้ รับผลการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากสถาบันการเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นขอ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรื่อง “การคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจานวน 4,400 ล้ านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด โดย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)”
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
มีมติให้ บริ ษัทฯ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ทราบถึงเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัท
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ”) (โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ถือหุ้นจานวนร้ อยละ 100 ของ
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด (“GMM One TV”)) จากร้ อยละ 100 เหลือร้ อยละ 51 โดยกลุม่ นาย
ถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ ามาถือหุ้นร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ซึ่งได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้น
เมื่อปี 2558 ว่าบริ ษัทฯ ยังคงมีภาระค ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM One TV จากัด จานวน 4,400 ล้ านบาท ประกอบด้ วยวงเงิน
กู้ยืม ระยะยาวจ านวน 2,500 ล้ านบาท และวงเงิ น หนังสือค า้ ประกัน จานวน 1,900 ล้ า นบาท (ซึ่งสูง กว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ) ทังจ
้ านวนอยู่ ซึง่ มิได้ เป็ นการค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการเข้ าค ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจาปี 2559 ควรได้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) ซึ่งบริ ษัทฯ
ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และ
ดาเนินการขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระต่อการเข้ า
ทารายการด้ วย ซึง่ ในการนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายละเอียดที่สาคัญของรายการ มีดงั ต่อไปนี ้
9. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทารายการ


สืบเนื่องจากข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ชื่อเดิม บจก. จีเอ็มเอ็ม วัน
เทรดดิ ้ง) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ระหว่าง บริ ษัทฯ กับ กลุม่ นายถกลเกียรติ ที่ระบุว่ากลุม่ นายถกล
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เกียรติจะต้ องเข้ าร่ วมค ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกัน ภาระหนี ้ของ GMM ONE TV ต่อสถาบัน
การเงิน โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์


ปั จจุบนั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสัดส่วนร้ อยละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ มีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และกลุม่ นายถกลเกียรติ ถือ
หุ้น ร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้



ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา บริ ษั ท ฯ และกลุ่ม นายถกลเกี ย รติ ได้ พ ยายามเจรจากับ สถาบัน การเงิ น ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้ กลุม่
นายถกลเกียรติเข้ าร่ วมค ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 49 และลดภาระการค ้าประกันของบริ ษัทฯ ลงเหลือ
ร้ อยละ 51 ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ นายถกลเกียรติและบริ ษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
แต่การดาเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสาเร็ จ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ควรได้
รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวเสมือนหนึง่ เป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น เนื่องจากนายถกลเกียรติเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (คือเป็ นผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่
รายแรกต่อจากผู้บริ หารสูงสุดลงมา) นายถกลเกียรติและ GMM ONE TV จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ตามนิยามตาม
ประกาศรายการเกี่ยวโยง
10. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนายถกลเกียรติ เนื่องจากกลุม่ นายถกล
เกียรติถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ตามประกาศ
รายการเกี่ยวโยง
11. รายละเอียดของการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
เนื่องจากการเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อยืมดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้น ของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้น ร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดใน
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และกลุ่มนายถกล
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เกียรติ ถือหุ้น ร้ อยละ 49 ของของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์) ดังนัน้ การค ้าประกันของบริ ษัทฯ จึง มิได้
เป็ นการค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของ GMM ONE TV ซึง่ เป็ นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีดงั นี ้
GMM ONE TV ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ โดยดาเนินธุรกิจ
ให้ บริ การด้ านการผลิตเกี่ยวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง หรื อ High Definition (HD) ทุกประเภท ซึ่ง
ออกอากาศภายใต้ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (ช่องวัน หมายเลขช่อง 31) ซึ่งเป็ นสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั สถานีหนึ่งที่บริ หารงาน
โดยบริ ษัทฯ และมีนายถกลเกียรติ เป็ นผู้บริ หารช่อง โดยช่องวัน เป็ นช่องที่นารายการต่าง ๆ จากช่องในเครื อของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
รายการที่ผลิตขึ ้นเอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร ภาพยนต์ และอื่น เป็ นต้ น โดยเริ่ มมีการออกอากาศครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2557
ปั จจุบัน GMM ONE TV มี ทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ วจานวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้น สามัญ จานวน
12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท มีสานักงานตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขมุ วิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัทของ GMM ONE TV (ตามหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า)
1.นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

2.นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง

3.นายสมภพ บุษปวนิช

4.นางมณฑนา ถาวรานนท์

5.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

6.นายบดินทร์ อุดล

7.นายนิพนธ์ ผิวเณร
ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น ตามสัญญาสินเชื่อ ได้ แก่ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิ
ก่อนการจ่ายเงินปั นผล ซึ่งหากบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดแล้ วบริ ษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ได้
ข้ อมูลทางการเงินของ GMM ONE TV สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการ

มูลค่า (บาท)
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รายการ

มูลค่า (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

986,483,393

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,961,222,201
รวมสินทรัพย์

3,947,705,594

หนี ้สินหมุนเวียน

826,016,874

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

3,495,294,666
รวมหนี ้สิน

4,321,311,540

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(373,605,946)

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3,947,705,594

รายได้ รวม

880,437,215

ขาดทุนสุทธิ

(1,020,826,182)

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน
(หน่วย: หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น

จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง

1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

51 %

9,715,497

2. กลุม่ นายถกลเกียรติ

49%

9,334,500

3. อื่นๆ

0%

3

100%

19,050,000

รวม
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โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลังจากกลุม่ นายถกลเกียรติเข้ ามาร่วมลงทุน
(หน่วย: หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น

จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง

100 %

11,999,998

2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

0%

1

3. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

0%

1

100%

12,000,000

1. บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์

รวม

12. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ
ก่อนที่กลุม่ นายถกลเกียรติจะเข้ าถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ นัน้ GMM ONE TV ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100 โดย
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ได้ ขอรับวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั มียอดคงค้ างจานวน 4,400 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จานวน 2,500 ล้ านบาท และวงเงินหนังสือค ้าประกัน ปั จจุบนั มียอดคงค้ างประมาณ 1,900 ล้ าน
บาทโดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ค ้าประกันเต็มจานวน เนื่องจากในขณะนันบริ
้ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
หลังจากที่กลุ่มนายถกลเกียรติ ได้ เข้ ามาถือหุ้น ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ บริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติได้ มี
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุวา่ กลุม่ นายถกลเกียรติจะต้ องเข้ าร่วมค ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกันภาระหนี ้
ของ GMM ONE TV ที่มีตอ่ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติใน
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลาดับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ ได้ พยายามเจรจากับ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการค ้าประกัน วงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้ กลุม่ นายถกลเกียรติเข้ าร่ วมค ้าประกันใน
สัดส่วนร้ อยละ 49 และลดภาระการค ้าประกันของบริ ษัทฯ ลงเหลือร้ อยละ 51 ซึ่งเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายถกล
เกียรติและบริ ษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ แต่การดาเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสาเร็ จ
อย่างไรก็ดี ทางกลุม่ คุณถกลเกียรติได้ ดาเนินการต่าง ๆ ที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยได้ มีหนังสือแจ้ ง
ยืนยันการปฏิบตั ิตามสัญญาเกี่ยวกับ การเข้ าค ้าประกันตามสัดส่วนของกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณในการค ้าประกันภาระหนี ้ที่
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บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกัน GMM ONE TV เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ทังหมดที
้
่มีต่อธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) มายัง
บริ ษัทฯ เพื่อยืนยันว่ากลุม่ นายถกลเกียรติจะเร่งดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ แจ้ งผลการพิจารณา โดยกาหนดเงื่อนไขการค ้าประกัน โดย
ให้ บริ ษัทฯ ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติ ในสัดส่วนร้ อยละ 100
จากผลการพิจารณาของสถาบันการเงินดังกล่าว ส่งผลให้ กลุม่ นายถกลเกียรติได้ ตกลงที่จะเข้ าทาสัญญาค ้าประกัน
ภาระค ้าประกันที่บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกัน GMM ONE TV ที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นจานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตาม
จานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง ณ วันที่ทาสัญญาค ้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชาระหนีบ้ ริ ษัทฯ ทันทีที่ถูก
เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงินดังกล่าว และในทางเดียวกันบริ ษัทฯ จะเข้ าทาสัญญาค ้าประกันภาระค ้าประกันที่กลุม่ นายถกลเกียรติ
ได้ ค ้าประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นจานวนร้ อยละ 51 ของภาระหนี ้ตามจานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง
ณ วันที่ทาสัญญาค ้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) เช่นกัน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ นายถกลเกียรติ ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดอาจถูก สถาบันการเงินดังกล่าวเรี ยกร้ องให้ ชาระหนี ้
เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทาสัญญาระหว่างกัน เพื่อกาหนดให้ แต่ละฝ่ ายชาระหนี ใ้ ห้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ ตาม
สัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่
13. การคานวณขนาดรายการ
รายการ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (NTA)

1,295.61

(2) การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV

4,400.00

- ขนาดของรายการตามประกาศฯ (รายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้ านบาท

3% NTA = 38.86

หรื อร้ อยละ 3 ของ NTA แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า)
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศฯ 6 เดือนย้ อนหลัง

654.92

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ควรได้ รับทราบและพิจารณาอนุมัติรายการ
ดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ ยวโยง โดยบริ ษัทฯ ต้ องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลัก ทรั พย์ฯ และขออนุมัติการเข้ าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้
แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็น ซึง่ ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
14. เหตุผล ความจาเป็ นในการทารายการและผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ จากการทารายการ
เนื่องจากการเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้น ของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ (ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้น ร้ อ ยละ 51 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดใน
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และกลุม่ นายถกลเกียรติ
ถือหุ้น ร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์) ดังนัน้ การค ้าประกันของบริ ษัทฯ จึง มิได้ เป็ นการค ้า
ประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ติดตามให้ กลุม่ นายถกลเกียรติดาเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุวา่ กลุม่ นายถกล
เกียรติจะต้ องเข้ าร่ วมค ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกันกลุม่ บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อ
สถาบันการเงิน โดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกลุม่ นายถกลเกียรติ คือ ร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลาดับ
ซึง่ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติฯ ในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ซึง่ มีผลทาให้ ภาระค ้าประกันไม่เป็ นตามสัดส่วนการถือครองหุ้น
การเข้ าทารายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพื่อความเป็ นธรรมในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ กลุ่มนายถกลเกียรติ ฝ่ ายหนึ่ง
ฝ่ ายใดอาจถูกสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องเรี ยกร้ องให้ ชาระหนี ้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทังสองฝ่
้
ายจึงได้ เข้ าทาสัญญาค ้า
ประกันระหว่างกัน เพื่อกาหนดให้ แต่ละฝ่ ายเข้ าค ้าประกันการชาระหนี ้ตามภาระหนี ้ค ้าประกันในสัดส่วนที่แต่ละฝ่ ายถือครองหุ้นอยู่
15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ น
ต่อธุรกิจดิจิทลั ทีวีของกลุม่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ และ GMM ONE TV และสาหรับเงื่อนไขการค ้าประกันวงเงิน สินเชื่อที่สถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้ องเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังสองฝ่
้
าย กล่าวคือ
บริ ษัทฯ ค ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 และกลุม่ นายถกลเกียรติฯ ค ้าประกันในสัดส่วนร้ อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความ
สมเหตุสมผลในการดาเนินการ จึงพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการ
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ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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