ที่ GRAMMY 016/2558
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
-ข้อความทีป
่ รับเปลีย่ นปรากฎเป็ นตัวหนังสือสีน้าเงิ น-

เรื่ อง การทาสัญญาเช่าพื ้นที่อาคาร (สตูดิโอ) ของ บริ ษัทย่อย กับ บริ ษัท เกิดฟ้า จากัด (แก้ ไขเพิ่มเติม)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2558 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด และ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด (“บริ ษัทย่อย”) เข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่อาคาร
(สตูดิโอ) โดยในเบื ้องต้ นได้ อนุมตั ิให้ ทาสัญญาจองสิทธิการเช่าอาคาร (สตูดิโอ) กับ บริ ษัท เกิดฟ้า จากัด (“เกิดฟ้ า”) ซึง่ เป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วันที่เกิดรายการ :

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2561

2. คูส่ ญ
ั ญา
2.1 ผู้เช่า

:

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด และ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด (“บริ ษัทย่อย”)ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยที่ บมจ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 51 และร้ อยละ 100 ตามลาดับ

2.2. ผู้ให้ เช่า

:

บริ ษัท เกิดฟ้า จากัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกและชาระแล้ ว 500 ล้ านบาท

3. ลักษณะรายการ
บริ ษัทย่อย (บจก. จี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี และ บจก. จี เอ็มเอ็ม แชนแนล) เช่า พื ้นที่อาคาร(สตูดิโอ) กับ บจก. เกิ ดฟ้า โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าดังนี ้
ข้ อมูลเกี่ยวกับอาคารที่เช่า

:

อาคาร(สตูดิโอ)สูง 4 ชัน้ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขนาดของพื ้นที่เช่ารวม

:

2,449.91 ตารางเมตร
(บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน 1,627.66 ตร.ม.
บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 822.25 ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่า

:

อายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี โดยผู้เช่ามีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก
คราวละ 3 ปี

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ

:

ค่าเช่าและค่าบริ การรวม 950 บาทต่อเดือนต่อ ตารางเมตร
โดยสามารถปรับขึ ้นได้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี ดังนี ้

ระยะเวลา

ราคาค่าเช่าและค่าบริการ

ปรับขึ ้น (%)

(บาท ต่อเดือน ต่อตารางเมตร)
ปี ที่ 1 (1 พ.ย.2558 – 31 ต.ค. 2559)

950.00

5%

ปี ที่ 2 (1 พ.ย.2559 – 31 ต.ค. 2560)

997.50

5%

ปี ที่ 3 (1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561)

1,047.38

5%

ทังนี
้ ้ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี อื่นที่เกี่ ยวข้ องและบริ การ
เสริ มอื่นๆ โดยอัตราค่าเช่าสตูดิโอดังกล่าวต่ากว่าราคาตลาด ตามรายงาน
การประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ บริ ษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
การปรับราคาค่าเช่าทุกๆ 3 ปี

:

ให้ ใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่ ต กลงในเรื่ อ งอัต ราค่ า เช่ า และ
ค่าบริ การไม่ได้ ให้ แ ต่ละฝ่ ายแต่งตัง้ ผู้ประเมินราคาแล้ วใช้ ราคาประเมิน
เฉลีย่ เป็ นเกณฑ์

4. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน : ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี คิดเป็ นประมาณ 95.03 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม , ภาษี
อื่นที่เกี่ยวข้ องและและบริ การเสริ มอื่นๆ)
5. เกณฑ์ที่ใช้ กาหนด

: เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม คือ คราวละ 3 ปี โดยใช้ อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การตาม
ราคาตลาดซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

6. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

: นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม และนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่และกรรมการเป็ นบุคคลคนเดียวกัน ตามรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ

นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

ตาแหน่งในบริ ษัท

ประธานกรรมการ
ประธานที่ปรึกษาบริ ษัท
กรรมการ
ที่ปรึกษาบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัท
ณ 19 มี.ค. 58
52.03%

ตาแหน่งในเกิดฟ้า

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น
ในเกิดฟ้า
ณ ปั จจุบนั
-ไม่มี-

-ไม่มี-

กรรมการ

-ไม่มี-

ทังนี
้ ้ เกิดฟ้า มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ นบุตรของนายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม ได้ แก่ นายฟ้าใหม่ ดารงชัยธรรม นายระฟ้า ดารง
ชัยธรรม นางสาวอิงฟ้า ดารงชัยธรรม และ นางสาวฟ้าฉาย ดารงชัยธรรม ซึ่งถือหุ้นในเกิดฟ้าคนละ 25% และนายไพบูลย์
ดารงชัยธรรม ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

7. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว :
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการข้ างต้ นเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมี
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราค่าเช่าสตูดโิ อดังกล่าวตา่ กว่าราคาตลาด
และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ทังนี
้ ้ นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม และนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ มิได้ เข้ าร่ วมประชุมในวาระ
นี ้เพื่อลงมติสาหรับรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียและเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
8. ลักษณะและขอบเขตของรายการ :
การตกลงเข้ าทารายการข้ างต้ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ มีมูลค่ารวมของ
รายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยตามงบ
การเงิน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ ได้ ผา่ นการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และสัญญาเช่ามีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
จัดเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ซึ่งการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยที่ไม่ต้อง
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

______________________________
(นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

สานักเลขานุการองค์กร:
โทร. 0-2669-9291, 0-2669-9946 / โทรสาร 0-2665-8137 / E-mail: cs@gmmgrammy.com

