ที่ GRAMMY 020/2560
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
เรื่อง

แจ้ งการสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง และการดาเนินการที่สาคัญตาม
สัญญาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง หนังสือของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ที่ GRAMMY 016/2560 เรื่ อง การเข้ าร่วมลงนามในสัญญาจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จากัด ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ตามที่บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ลงนามในสัญญาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จากัด ร่ วมกับบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง ("จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ") และบริ ษัท
อเดลฟอส จากัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือของบริ ษัทฯ ที่อ้างถึง และสัญญาดังกล่าวได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2560 และ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อขยายระยะเวลาจองซื ้อหุ้น และเพิ่มเติมความหมายของคาว่าบุคคลที่ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้นกาหนดเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (“สัญญาจองซือ้ หุ้น”) นัน้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบถึงการดาเนินการที่สาคัญตามสัญญาจอง
ซื ้อหุ้น ดังนี ้
1.

การปรับโครงสร้ างการลงทุนของกลุ่มบริษัท

1.1

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ปรับโครงสร้ างการลงทุนของกลุม่ บริ ษัท ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาจองซื ้อหุ้น
เสร็ จสิ ้นในส่วนหนึง่ แล้ ว ดังนี ้
(1) บริ ษั ท ฯ ได้ ซื อ้ และรั บ โอนหุ้น ในบริ ษั ท เอ็ ก แซ็ ก ท์ จ ากัด ("เอ็ ก แซ็ ก ท์ ") และ บริ ษั ท ที น ทอล์ ก จ ากั ด
("ทีน ทอล์ ก") จานวนประมาณร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ บริ ษัท ซีเนริ โอ จากัด ("ซีเนริโอ") จานวน
ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน จากบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) ("จีเอ็มเอ็ม มีเดีย") ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัทดังกล่าว ในการนี ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการขาย
หุ้นในบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ นให้ กบั บริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
(2) บริ ษัทฯ ได้ รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องอันเกิดจากการได้ รับชาระเงินคืนทุนจากการชาระบัญชีของ บริ ษัท บลิส พับลิช
ชิ่ง จากัด (“บลิส”) จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

1.2

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ปรับโครงสร้ างการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาจองซื ้อหุ้นใน
ส่วนที่เหลือเสร็ จสิ ้นแล้ ว โดยบริ ษัทฯ ได้ ขายและโอนหุ้นทังหมดที
้
่บริ ษัทถืออยู่ใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย และในบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม
ทีวี จากัด ("จีเอ็มเอ็ม ทีวี") ให้ แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง
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การจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนและการสละสิทธิการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง ครัง้ ที่ 5/2560 ได้ มีมติพิเศษ
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง อีกจานวน 1,200,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท
เป็ น 2,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ราคาจองซื ้อหุ้น
ละ 100 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง และได้ มีการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน การสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ตลอดจนการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เสร็ จสิ ้นแล้ ว โดยสรุปได้ ดังนี ้
2.1

การจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและการสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถอื หุ้นใน
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
เทรดดิง้

จานวนหุ้น
ที่จองซือ้
(หุ้น)

จานวนหุ้นที่สละ
สิทธิการจองซือ้
(หุ้น)

จานวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และการดาเนินการตาม
สัญญาจองซือ้ หุ้น
จานวน (หุ้น)

บริ ษัทฯ

1,999,999

บริ ษัท สิริดารงธรรม จากัด

4,999,999

บริ ษัท ภักดีวฒ
ั นา จากัด
ผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวน 2 ราย
รวม

9,999,9971

ร้ อยละ
(โดยประมาณ)

9,999,998

50.00

-

4,999,999

24.99

4,999,999

-

4,999,999

24.99

3

-

4

12,000,000

9,999,997

20,000,000

100

หมายเหตุ
(1)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง ลดลงจากจานวนประมาณร้ อยละ 100 เป็ น
ประมาณร้ อยละ 50.00 ของทุนชาระแล้ วของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง หลังจากนี ้ บริ ษัทฯ จะได้ บนั ทึก
เงินลงทุนในกลุม่ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง ตามวิธีสว่ นได้ เสีย (Equity Method) ในงบการเงินของ
บริ ษัทฯ ต่อไป

(2)

บริ ษัท สิริดารงธรรม จากัด และบริ ษัท ภักดีวฒ
ั นา จากัด เป็ นบริ ษัท ที่บริ ษัท อเดลฟอส จากัด กาหนดให้
เป็ นผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาจองซื ้อหุ้น โดย
บริ ษัท สิริดารงธรรม จากัด เป็ นบริ ษัทที่นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นอยูป่ ระมาณร้ อยละ 100 ของจานวน
หุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท และบริ ษัท ภักดีวฒ
ั นา จากัด เป็ นบริ ษัทที่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นอยู่ประมาณ
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท

บริ ษั ท สิริด ารงธรรม จ ากัด และบริ ษั ท ภักดี วัฒนา จากัด เป็ น ผู้จ องซือ้ หุ้น เพิ่มทุน ส่ว นที่ บ ริ ษั ท ฯ สละสิท ธิ การจองซือ้ หุ้น เพิ่มทุน บริ ษั ท ละ
4,999,998 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย เป็ นผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่บริษัทฯ สละสิทธิ จานวน 1 หุ้น
1
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2.2

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน เสร็ จสิ ้น จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 2,000,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

3.

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นและโครงสร้ างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ และโครงสร้ างการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการ

ภายหลังการดาเนินการตามข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ างต้ น เสร็ จสิ ้น (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560) โครงสร้ างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้ างการถื อหุ้นของจี เ อ็ม เอ็ ม แชนแนล เทรดดิง้ และโครงสร้ างการถื อหุ้น ของบริ ษั ทฯ ในบริ ษั ทที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการ
ดาเนินการดังกล่าวของกลุม่ ธุรกิจนี ้ สามารถสรุปได้ ดังนี ้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกั ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สดุ า แสนสุทธิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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