ที่ GRAMMY 023/2558
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง
เรียน

ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการขายเงินลงทุนกลุม่ ธุรกิจสิง่ พิมพ์ในเครื อ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ได้ ขอให้ บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) ชี ้แจงและเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายเงินลงทุนกลุม่ ธุรกิจสิง่ พิมพ์ในเครื อบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนดังนี ้
1. ขอทราบข้ อมูลของ บริษัท ซี ทรู จากัด เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และกรรมการในบริษัท
 บริ ษั ท ซี ทรู จ ากัด ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การรั บ จัด งาน Event ออกแบบสร้ างสรรค์ โ ฆษณาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
 กรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย 1.นายกฤตพัฒน์ ศุภทนต์ 2. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
2. ลักษณะรายการ
เป็ น รายการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ข นาดรายการไม่ เ ข้ า ข่ า ยที่ ต้ อ งรายงานสารสนเทศตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 คือมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ
15 ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่เป็ น
การรายงานการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษัทอื่นซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทนันสิ
้ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์ฯ ที่ บจ/ป 11-00 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และเมื่อรวมขนาด
รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นทังหมดในช่
้
วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ ว มีขนาดของ
รายการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.63
3. ข้ อมูลทางการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ของทัง้ 4 บริษัท
รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัท อิมเมจ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์
พับลิชชิ่ง จำกัด อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
จำกัด

บริษัท อิน พับลิชชิ่ง
จำกัด

15.33

9.83

8.86

7.24

6.00

27.50

19.19

3.10

21.33

37.33

28.05

10.34

หนีส้ ินหมุนเวียน

9.49

7.47

4.76

24.72

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

9.46

6.52

3.35

2.41

18.95

13.99

8.11

27.13

2.38

23.34

19.94

(16.79)

21.33

37.33

28.05

10.34

รำยได้ รวม

8.39

8.08

5.39

5.00

ขำดทุนสุทธิ

(3.66)

(1.09)

(1.76)

(1.04)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

รวมหนีส้ ิน
ส่วน(ขำด)ของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

4. ทิศทางการดาเนินงานของบริษัท
ดาเนินธุรกิจด้ านสือ่ (Media) และผลิตผลงานบันเทิง (Content Provider) ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมุง่ เน้ นการดาเนินงาน
ในธุรกิจหลัก อันได้ แก่ ธุรกิจเพลง และ ธุรกิจดิจิทลั ทีวี ทัง้ 2 ช่อง
5. วิธีการชาระเงิน
บริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงินครัง้ เดียวเต็มจานวน
ขอแสดงความนับถือ
(นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

