
 

 
ท่ี GRAMMY 017/2558 

  วนัท่ี 24  มิถนุายน  2558 
เร่ือง รายงานการขายเงินลงทนุในบริษัท มีมิติ  จ ากดั  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 3/2558 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2558 

ได้มีมติให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากัด (“จีเอ็มเอ็ม ทีวี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด
(มหาชน) ขายเงินลงทนุทัง้หมดท่ี จีเอ็มเอ็ม ทีวี ถืออยู่ใน บริษัท มีมิติ จ ากดั (“มีมิติ”) จ านวน  42,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 70 ของทนุจด
ทะเบยีน) ให้กบั บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (“เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 
ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้   4.2 ล้านบาท   โดยมีรายละเอียดของรายการ ดงันี ้ 
 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
เดือนมิถนุายน  2558 
 

2. คู่ สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ซือ้ : บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
ผู้ขาย  : บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากดั 

บุคคลที่เกี่ยวโยง : 1.คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ  ซึ่งเป็นผู้บริหาร 4 ล าดับแรกตามนิยามตาม ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และเป็นผู้ถือหุ้นทัง้ 2 บริษัท คือ ถือหุ้นใน  

บริษัท ฯ คิดเป็นร้อยละ 0.85 และ กลุ่มคณุถกลเกียรต ิถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คิดเป็น

ร้อยละ 49   

    2. บริษัท ฯ ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 51   

 
3. รายละเอียดของสินทรัพย์ 

บริษัท มีมิติ จ ากดั ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2554   โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะด าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์    ปัจจบุนั
มีมิติ มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว จ านวน 6,000,000 บาท มีหุ้นสามญัจ านวน 60,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท  มีส านกังานตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 50 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ข้อมลูล่าสดุท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th)  
นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา  กรรมการ 
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์  กรรมการ 
นางมณฑนา ถาวรานนท์   กรรมการ 
นายรุ่งธรรม พุ่มสีนิล   กรรมการ 

 
 
 

http://www.dbd.go.th/


 

4. มูลค่ารายการ     
มลูค่ารวมทัง้สิน้   4.2 ล้านบาท    
 

5. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ 
ลกัษณะทัว่ไปของรายการจดัเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัท่ีมีขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.
21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 จากการค านวณจะมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้าน แต่
ไม่เกิน 20 ล้าน หรือ 0.03% NTA แต่ไม่เกิน 3% NTA(ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558)  ดงันัน้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมตรวจสอบ และต้องขอ
อนมุตัิการท ารายการจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 
6. เหตุผล ความจ าเป็นในการท ารายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการท ารายการ 

การเข้าท ารายการดงักล่าว เป็นการด าเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการ  ความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจทีวี ดิจิทลั นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้รับกระแสเงินสดจากการขาย
เงินลงทนุฯ เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ 
 

 
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเสริมศกัยภาพของบริษัทฯ และเพิ่มความคล่องตวั ในการแข่งขนัทางธุรกิจทีวี ดิจิทลั จึงถือว่ามี
ความสมเหตสุมผลในการด าเนินการ  ทัง้นีไ้ม่มีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนัเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงในวาระนี ้
 

 
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 
-ไม่ม-ี 

 
 
 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                     (นายปรีย์มน ป่ินสกลุ) 
                  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน           

                        ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ  


