ที่ GRAMMY 025/2558
24 สิงหาคม 2558
เรื่ อง

การยื่นฟ้องคดีความของบริ ษัทร่วมค้ าและบริ ษัทย่อย เพื่อเรี ยกค่าเสียหายจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขดาที่ 1539/58
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริ ษัทที่เป็ น
กิจการร่วมค้ า ("บริษัทร่ วมค้ า")และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จานวน 2 บริ ษัท คือ (1) บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จากัด ("จีเอ็มเอ็ม
วัน") (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ("เดอะวัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ") ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นผ่านทาง เดอะ
วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ เป็ นบริ ษัทร่วมค้ าทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51)
และ (2) บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด (“จีเอ็มเอ็ม แชนแนล”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นผ่านทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล เทรดดิ ้ง จากัด ("จีเอ็มเอ็มแชนแนล เทรดดิง้ ") ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยจีเอ็มเอ็มแชนแนล เทรดดิ ้ง เป็ นบริษัท
ย่อยทีบ่ ริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99) ซึง่ ต่างเป็ นผู้รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริ การธุรกิจระดับชาตินนั ้ ได้ ร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่เพือ่ ให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริ การธุรกิจระดับชาติอื่นอีกบางรายยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(“กสทช.”) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("สานักงาน กสทช.")
และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("เลขาธิการ กสทช.") ต่อ
ศาลปกครองกลางซึง่ ศาลได้ รับไว้ เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 1539/58 เพื่อเรี ยกค่าเสียหายจากสานักงาน กสทช. เป็ นเงินจานวน
1,875,859,384 บาท และ 941,352,073 บาท ตามลาดับ พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จากต้ นเงินดังกล่าวนับจากวัน
ฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ ้น เนื่องจากบริ ษัทร่วมค้ าและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เห็นว่า กสทช. ซึง่ เป็ นผู้อนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่
เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การธุรกิจระดับชาติ กับพวก ละเว้ น และละเลยการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดล่าช้ าเกินสมควร ในการเปลีย่ นผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็ นระบบดิจิตอล และเห็น
ว่า กสทช. กับพวก จงใจหรื อประมาทเลินเล่อให้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อข้ อมูลที่ กสทช. กับพวกรู้หรื อควรรู้อยูแ่ ล้ วว่า ไม่อาจ
ดาเนินการได้ ทาให้ บริษัทร่วมค้ าและบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ หลงเชื่อและเข้ าร่วมการประมูลคลืน่ ความถี่ดงั กล่าว โดยหลงผิดใน
ข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวี ประเทศชาติ และประชาชนไม่
สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ ตามที่ กสทช. กับพวกได้ ตกลงไว้ อันเป็ นการกระทาละเมิดต่อบริษัทร่วมค้ าและบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ
ซึง่ ในการนี ้ จีเอ็มเอ็มวัน และจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ได้ ดาเนินการทักท้ วงและทวงถามเป็ นหนังสือไปยัง กสทช. กับพวก แล้ วหลายครัง้
เพื่อขอให้ กสทช. กับพวก หยุดการกระทาละเมิด และขอให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ ง ๆ ให้ ครบถ้ วนมาโดยตลอด แต่ กสทช. กับพวก กลับ
เพิกเฉยไม่ดาเนินการใด ๆ ให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทร่วมค้ าและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ อง
ดาเนินการฟ้องคดี กับ กสทช. และพวก เพื่อเรียกค่าเสียหายตามที่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

