ที่ GRAMMY 022/2558
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
เรื่อง
เรียน

รายงานการขายเงินลงทุนกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ในเครือ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) (“มีเดีย”)
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.92 ขายเงินลงทุนทังหมดที
้
่มีเดียถืออยู่ในกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ทงหมด
ั้
มูลค่า
รวมทังสิ
้ ้น 45 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี ้

1. มีเดีย (“ผู้ขาย”) ขายเงินลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จากัด (“GMM Times”) ซึง่ มีอยู่จานวน 3,100,000 หุ้น(คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) ให้ กบั กลุ่มบริ ษัท ซี ทรู จากัด (“ผู้ซื ้อ”) มีมลู ค่าขาย 21.7 ล้ านบาท ทังนี
้ ้มูลค่าการ
ขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่อรองกันอย่างเป็ นอิสระระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึง่ ทาให้ บริ ษัทฯได้ รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระดับที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขายและผู้ซื ้อไม่ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
3. วัตถุประสงค์
เป็ นการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามแผนบริหารการลงทุนของบริษัทฯ
4. ลักษณะรายการ
ลักษณะทั่วไปของรายการไม่จัดเป็ นรายการประเภทใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษั ทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่เป็ นการรายงานการจาหน่าย
ไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษัทอื่ นซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทนัน้ สิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ/ป 11-00 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้ มา
21,700,000 บาท
6. แผนการใช้ เงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

2. มีเดีย ขายเงินลงทุน บริ ษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จากัด (“Image”) ซึง่ มีอยู่จานวน 2,200,000 หุ้น(คิดเป็ นร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน) ให้ กบั กลุ่มบริษัท ซี ทรู จากัด มีมลู ค่าขาย 1 บาท ทังนี
้ ้มูลค่าการขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่อรอง
กันอย่างเป็ นอิสระระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึง่ ทาให้ บริษัทฯได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสม
โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขายและผู้ซื ้อไม่ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
3. วัตถุประสงค์
เป็ นการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามแผนบริหารการลงทุนของบริษัทฯ
4. ลักษณะรายการ
ลักษณะทั่วไปของรายการไม่จัดเป็ นรายการประเภทใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่เป็ นการรายงานการจาหน่าย
ไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษัทอื่นซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทนัน้ สิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ/ป 11-00 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้ มา
1 บาท
6. แผนการใช้ เงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ
3. มีเดีย ขายเงินลงทุน บริ ษัท อิน พับลิชชิ่ง จากัด (“In”) ซึง่ มีอยู่จานวน 715,000 หุ้น(คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน) ให้ กบั กลุ่มบริ ษัท ซี ทรู จากัด มีมลู ค่าขาย 5,000 บาท ทังนี
้ ้มูลค่าการขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่อรองกัน
อย่างเป็ นอิสระระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ เหมาะสม โดยมี
รายละเอียดของรายการ ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขายและผู้ซื ้อไม่ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวัน ที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
3. วัตถุประสงค์
เป็ นการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามแผนบริ หารการลงทุนของบริษัทฯ

4. ลักษณะรายการ
ลักษณะทั่วไปของรายการไม่จัดเป็ นรายการประเภทใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่เป็ นการรายงานการจาหน่าย
ไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษัทอื่นซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทนัน้ สิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ/ป 11-00 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้ มา
5,000 บาท
6. แผนการใช้ เงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

4. มีเดีย ขายเงินลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จากัด (“GMM Inter”) ซึง่ มีอยู่จานวน 100,000 หุ้น(คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) ให้ กบั กลุ่มบริ ษัท ซี ทรู จากัด มีมลู ค่าขาย 23,294,999 บาท ทังนี
้ ้มูลค่าการขาย
ดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่อรองกันอย่างเป็ นอิสระระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึง่ ทาให้ บริ ษัทฯได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในระดับที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขายและผู้ซื ้อไม่ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
3. วัตถุประสงค์
เป็ นการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามแผนบริหารการลงทุนของบริษัทฯ
4. ลักษณะรายการ
ลักษณะทั่วไปของรายการไม่จัดเป็ นรายการประเภทใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่เป็ นการรายงานการจาหน่าย
ไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษัทอื่นซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทนัน้ สิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ/ป 11-00 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้ มา
23,294,999 บาท
6. แผนการใช้ เงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ
ขอแสดงความนับถือ
(นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

