
หน้า 1 / 4 

 

 

ท่ี GRAMMY 016/2559 

 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

 

เร่ือง การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั และการเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท เดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) (”บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท        

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“วนั เอน็เตอร์ไพรส์”) (กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรต”ิ) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน    โดย        กลุม่นาย

ถกลเกียรต ิหมายรวมถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกยีรติ”) และ/หรือ นิติบคุคลท่ีนายถกลเกียรติถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อย

ละ 51 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด และ/หรือ กลุม่บคุคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกบันายถกลเกียรติ) และการเข้าทําสญัญาซือ้ขาย

หุ้นของ    วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ดงันี ้

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติรับทราบกรณี          

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  จะจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนอีกเป็นจํานวน 1,905,000,000 บาท โดย

การออกหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 19,050,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม รวมถึง     บริษัท    

ประนนัท์ภรณ์ จํากดั (“ประนันท์ภรณ์”) ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ก่อนท่ี  วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  

จะเพ่ิมทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้เมื่อรวมทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้กับทนุจดทะเบียนเดิมของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  จํานวน 

1,905,000,000 บาท จะทําให้ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนภายหลังการเพ่ิมทุนเป็นจํานวนทัง้สิน้ 

3,810,000,000 บาท ในการเพ่ิมทนุจดทะเบียน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จะแบ่งการเพ่ิมทนุจดทะเบียนออกเป็น 2 ครัง้  

โดยภายหลงัจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ทัง้ 2 ครัง้ เสร็จสมบรูณ์แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน   วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ร้อยละ 25.50 ของทนุจดทะเบียน กลุม่นายถกลเกียรติ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  ร้อยละ 24.50 ของทนุ

จดทะเบียน และประนนัท์ภรณ์ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน  ซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุ

ฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระคํา้ประกนัและภาระหนีท่ี้กลุม่ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซึ่งประกอบด้วย วนั เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั  (“ช่อง ONE”) และ/หรือ บริษัทในเครือท่ี วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าไปถือหุ้นเป็นจํานวนเกินกว่า

ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของทนุจดทะเบียน) (“กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) มีตอ่สถาบนัการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นใน 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  

รายการเพ่ิมทุนของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทฯ สละสิทธ์ิการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ และสง่ผลให้

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ลดลง เข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  ซึ่งเมื่อคํานวณขนาด

รายการแล้ว มลูคา่ของรายการท่ีคํานวณมลูคา่ได้สงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีขนาดเท่ากบัร้อยละ 

12.65 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 
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30 กนัยายน 2559 และบริษัทฯ ไมม่ีการเข้าทํารายการจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิอ่ืนใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่าน

มา บริษัทฯ จึงไมต้่องดําเนินการจดัทํารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามประกาศ

เก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทฯ และประนันท์ภรณ์ ผู้ ท่ีจะเข้าซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนของ           

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ ระหวา่งกนั และไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  

2. ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากัด (“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี                   

25 พฤศจิกายน 2559  

การเข้าร่วมลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น โดยบริษัทฯ สละสิทธ์ิการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุใน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และสง่ผลให้

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ลดลงจากร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน เป็นร้อยละ 25.50 ของ

ทนุจดทะเบียน เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุในบริษัทอ่ืนซึ่งเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 

ลดลงตัง้แตร้่อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัทท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุ ซึง่บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 11-00) เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผย

สารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน   

บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสรุปรายละเอียดท่ีสาํคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้น ดงันี ้

วันลงนาม 30 พฤศจิกายน 2559 

คู่สัญญา ผู้ขาย 

(1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) 

(3) บริษัท ซีเนริโอ จํากดั (“SCENARIO”) 

(4) บริษัท วนั ทํา ดี จํากดั (“วัน ทาํ ดี”) 

(ในสญัญารวมเรียก นายถกลเกียรติ, SCENARIO และวนั ทํา ดี ว่า “กลุ่มนายถกลเกียรติ” และ

รวมเรียกบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วา่ “ผู้ขาย”) 

ผู้ซือ้ 

บริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั (“ผู้ซือ้”) 

หมายเหต ุ 

ผูซ้ื้อเป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดั ซ่ึงมี นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ  เป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ 99.98 ของหุน้ทีจํ่าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

วัตถุประสงค์

ของสัญญา 
ผู้ ซื อ้ มี ค ว า ม ป ร ะ สง ค์ จ ะ ซื อ้ หุ้ น เ พ่ิ ม ทุน ข อ ง บ ริ ษั ท  เ ด อ ะ  วัน  เ อ็ น เ ต อ ร์ ไพ ร ส์  จํ า กัด                        

(“วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) เพ่ือเข้าถือหุ้นหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แล้วใน

สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนใน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ซือ้ไม่ได้เป็นนิติบคุคลซึ่งได้รับ

ใบอนุญาต และ/หรือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ

บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติท่ีอาจทําให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายต้อง

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ (“กสทช.“) ก่อนการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุตามสญัญาฉบบันี ้และผู้ขายมีความประสงค์จะ

ดําเนินการให้ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ เพ่ือให้ผู้ซือ้ได้จองซือ้หุ้น

เพ่ิมทนุ 

หมายเหต ุ

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 

จํากัด ( “ช่อง ONE”) ซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการบริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ความคมชดัสูง (HD) จาก 

กสทช. 

การซือ้ขาย

หุ้นเพิ่มทุน

และราคาซือ้

ขายหุ้นเพิ่ม

ทุน 

• การจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน ครัง้ที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ผู้ขายจะจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพ่ือมีมติอนมุตัิ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 1 ของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลงจะสละสทิธิในการจองซือ้หุ้น

เพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้หมด และในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 เมื่อผู้ขายได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบั

ก่อนท่ีกําหนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วน ผู้ ซื อ้จะจองซื อ้หุ้ นเ พ่ิมทุน  ครัง้ ท่ี  1 ของ                     

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 5,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดใน        

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ หลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 1 ของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคาหุ้นละ 100 

บาท และจะชําระค่าหุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่วในอตัราร้อยละ 100 ของมลูค่าหุ้นเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้ ซึ่งคิด

เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 500,000,000 บาท 

• การจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน ครัง้ที่ 2 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ขายจะจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เพ่ือมีมติอนมุตัิ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 2  ของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลงจะสละสิทธิในการจองซือ้

หุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้หมด และในวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2560 เมื่อผู้ขายได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบั

ก่อนท่ีกําหนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วน ผู้ ซือ้จะ (1) จองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุน ครัง้ท่ี  2 ของ               

วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 14,050,000 หุ้ น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.88 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดใน     

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ หลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนครัง้ท่ี 2 ของ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคาหุ้นละ 100 

บาท และชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่วในอตัราร้อยละ 100 ของมลูค่าหุ้นเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้ ซึ่งคิดเป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 1,405,000,000 บาท และ (2) เข้าร่วมลงนามคํา้ประกนัต่อสถาบนัการเงินตามท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น  

การเข้าร่วม

รับภาระคํา้

ประกัน 

เมื่อคูส่ญัญาได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแล้ว คู่สญัญาจะดําเนินการให้ผู้ซือ้เข้าร่วมรับภาระคํา้

ประกนัและภาระหนีท่ี้กลุม่ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  มีตอ่สถาบนัการเงิน ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ซือ้

ใน วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560  

เงื่อนไขที่

สาํคัญ  

หน้าท่ีของคู่สญัญาเก่ียวกับการจองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุน ครัง้ท่ี 1 และการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน ครัง้ท่ี 2  

ขึน้อยู่กับความสําเร็จของเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการ

ปรับเปลีย่นสดัสว่นภาระคํา้ประกนัให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น 
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การเลิก

สัญญา 
• คูส่ญัญาตกลงร่วมกนัในการเลกิสญัญา 

• คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ในข้อท่ีเป็นสาระสําคัญ แล้วไม่ดําเนินการแก้ไขภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือ มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตัขิองหนว่ยราชการซึง่เป็นผลให้คูส่ญัญา

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีระบุใน

สญัญาได้ 

• คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนได้ครบถ้วน เว้นแต่คู่สญัญาท่ีมี

สทิธิบอกเลกิจะได้ยกเว้นหรือสละสทิธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนนัน้ๆ เป็นหนงัสอื 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางกานต์สดุา  แสนสทุธ์ิ) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

 


