ที่ GRAMMY 017/2558
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2558
เรื่อง
เรียน

รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท มีมิติ จากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2558
ได้ มีมติให้ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด (“จีเอ็มเอ็ม ทีวี”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือ หุ้นทางอ้ อมผ่านบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด
(มหาชน) ขายเงินลงทุนทังหมดที
้
่ จีเอ็มเอ็ม ทีวี ถืออยู่ใน บริ ษัท มีมิติ จากัด (“มีมิติ”) จานวน 42,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียน) ให้ กบั บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51
ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 4.2 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
เดือนมิถนุ ายน 2558
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ซอื ้
: บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
ผู้ขาย
: บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด
บุคคลที่เกี่ยวโยง : 1.คุณ ถกลเกี ยรติ วี รวรรณ ซึ่ง เป็ นผู้บ ริ หาร 4 ล าดับแรกตามนิย ามตาม ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ 2 บริ ษัท คือ ถือหุ้นใน
บริษัท ฯ คิดเป็ นร้ อยละ 0.85 และ กลุ่มคุณถกลเกียรติ ถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 49
2. บริษัท ฯ ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 51

3. รายละเอียดของสินทรัพย์
บริษัท มีมิติ จากัด ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2554 โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะดาเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ปั จจุบนั
มีมิติ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว จานวน 6,000,000 บาท มีห้ นุ สามัญจานวน 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท มีสานักงานตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ข้ อมูลล่าสุดที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า www.dbd.go.th)
นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา
กรรมการ
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
กรรมการ
นางมณฑนา ถาวรานนท์
กรรมการ
นายรุ่งธรรม พุ่มสีนิล
กรรมการ

4. มูลค่ ารายการ
มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 4.2 ล้ านบาท

5. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ
ลักษณะทัว่ ไปของรายการจัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 จากการคานวณจะมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้ าน แต่
ไม่เกิน 20 ล้ าน หรือ 0.03% NTA แต่ไม่เกิน 3% NTA(ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) ดังนันบริ
้ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมตรวจสอบ และต้ องขอ
อนุมตั ิการทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทังเปิ
้ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. เหตุผล ความจาเป็ นในการทารายการและผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ จากการทารายการ
การเข้ าทารายการดังกล่าว เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของบริ ษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้ างธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ทีวี ดิจิทลั นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังได้ รับกระแสเงินสดจากการขาย
เงินลงทุนฯ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นการเสริ มศักยภาพของบริ ษัทฯ และเพิ่มความคล่องตัว ในการแข่งขันทางธุรกิจทีวี ดิจิทลั จึงถือว่ามี
ความสมเหตุสมผลในการดาเนินการ ทังนี
้ ้ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงในวาระนี ้
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่ม-ี

ขอแสดงความนับถือ
(นายปรีย์มน ปิ่ นสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

