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ที่ GRAMMY 020/2560 

วนัที ่7 ธนัวาคม 2560 

เร่ือง แจ้งการสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ และการด าเนินการที่ส าคญัตาม
สญัญาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ หนงัสอืของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) ที่ GRAMMY 016/2560 เร่ือง การเข้าร่วมลงนามในสญัญาจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ ากดั ลงวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 

 ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ ากดั ร่วมกบับริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ("จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้") และบริษัท 
อเดลฟอส จ ากดั เมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 ตามหนงัสอืของบริษัทฯ ที่อ้างถึง และสญัญาดงักลา่วได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ
วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 และ 31 ตลุาคม 2560 เพื่อขยายระยะเวลาจองซือ้หุ้น และเพิ่มเติมความหมายของค าวา่บคุคลที่ผู้จอง
ซือ้หุ้นก าหนดเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุ (“สัญญาจองซือ้หุ้น”) นัน้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินการที่ส าคญัตามสญัญาจอง
ซือ้หุ้น ดงันี ้

1. การปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท 

1.1 เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทนุของกลุม่บริษัทตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาจองซือ้หุ้น
เสร็จสิน้ในสว่นหนึง่แล้ว ดงันี ้

(1) บริษัทฯ ได้ซื อ้และรับโอนหุ้ นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด (" เอ็กแซ็กท์") และ บริษัท ทีน ทอล์ก จ ากัด  
("ทีน ทอล์ก") จ านวนประมาณร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน และ บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั ("ซีเนริโอ") จ านวน
ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ("จีเอ็มเอ็ม มีเดีย") ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
ในบริษัทดงักลา่ว ในการนี ้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ครัง้ที่ 1/2560 ได้มีมติอนมุตัิการขาย
หุ้นในบริษัทดงักลา่วข้างต้นให้กบับริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 

(2) บริษัทฯ ได้รับโอนสทิธิเรียกร้องอนัเกิดจากการได้รับช าระเงินคืนทนุจากการช าระบญัชีของ บริษัท บลิส พบัลิช
ช่ิง จ ากดั (“บลิส”) จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  

1.2 เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทนุของกลุม่บริษัทตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาจองซือ้หุ้นใน
สว่นท่ีเหลอืเสร็จสิน้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ขายและโอนหุ้นทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย และในบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
ทีวี จ ากดั ("จีเอ็มเอ็ม ทีวี") ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้  
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2 การจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนและการสละสิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ครัง้ที่ 5/2560 ได้มีมติพิเศษ
อนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ อีกจ านวน 1,200,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท 
เป็น 2,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 12,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซือ้หุ้น
ละ 100 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ และได้มีการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ การสละสิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 
ตลอดจนการจดทะเบียนการเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิน้แล้ว โดยสรุปได้ ดงันี ้ 

2.1 การจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและการสละสทิธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

ผู้ถอืหุ้นใน 
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  

เทรดดิง้  

จ านวนหุ้น 
ที่จองซือ้ 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นที่สละ
สิทธิการจองซือ้ 

(หุ้น) 

จ านวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และการด าเนินการตาม

สัญญาจองซือ้หุ้น 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
(โดยประมาณ) 

บริษัทฯ 1,999,999 9,999,9971 9,999,998 50.00 

บริษัท สริิด ารงธรรม จ ากดั 4,999,999 - 4,999,999 24.99 

บริษัท ภกัดีวฒันา จ ากดั 4,999,999 - 4,999,999 24.99 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจ านวน 2 ราย 3 - 4 - 

รวม 12,000,000 9,999,997 20,000,000 100 

หมายเหต ุ

(1) สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ลดลงจากจ านวนประมาณร้อยละ 100 เป็น
ประมาณร้อยละ 50.00 ของทนุช าระแล้วของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ หลงัจากนี ้บริษัทฯ จะได้บนัทึก
เงินลงทนุในกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ตามวิธีสว่นได้เสยี (Equity Method) ในงบการเงินของ
บริษัทฯ ตอ่ไป 

(2) บริษัท สิริด ารงธรรม จ ากดั และบริษัท ภกัดีวฒันา จ ากดั เป็นบริษัทที่บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ก าหนดให้
เป็นผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาจองซือ้หุ้น โดย
บริษัท สริิด ารงธรรม จ ากดั เป็นบริษัทท่ีนายฐาปน สริิวฒันภกัดี ถือหุ้นอยูป่ระมาณร้อยละ 100 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมดในบริษัท และบริษัท ภกัดีวฒันา จ ากดั เป็นบริษัทที่นายปณต สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นอยู่ประมาณ
ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในบริษัท 

                                                
1 บริษัท สิริด ารงธรรม จ ากัด และบริษัท ภักดีวัฒนา จ ากัด เป็นผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนส่วนที่บริษัทฯ สละสิทธิการจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุน บริษัทละ 
4,999,998 หุ้น และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 1 ราย เป็นผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุสว่นที่บริษัทฯ สละสิทธิจ านวน 1 หุ้น 
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2.2 ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุเสร็จสิน้ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้  2,000,000,000 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

3. โครงสร้างผู้ถอืหุ้นและโครงสร้างการถอืหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ และโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 

ภายหลงัการด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น เสร็จสิน้ (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560) โครงสร้างผู้ ถือหุ้นและ
โครงสร้างการถือหุ้ นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้  และโครงสร้างการถือหุ้ นของบริษัทฯ ในบริษัทที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการดงักลา่วของกลุม่ธุรกิจนี ้สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกัลงทนุตอ่ไป 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นางกานต์สดุา  แสนสทุธ์ิ) 
 ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
 ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 


