
 

 
ที ่GRAMMY 027/2556 

       11 ธนัวาคม 2556 
 

เร่ือง แจ้งการยกเลกิบริษัทยอ่ย การเพิม่ทนุในบริษัทยอ่ย และการจดัตัง้บริษัทยอ่ย 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การยกเลิกบริษัทย่อย 
  บริษัทฯ ได้อนมุตัิการยกเลิกบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการบริหาร
จดัการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ชื่อบริษัท สัดส่วนการถอืหุ้น (โดยบริษัทย่อย) สัดส่วนการถอืหุ้นของ 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี สัดส่วน ถอืหุ้นโดย 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล ทีวี จ ากดั 99.98% บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท 99.98% 
บริษัท แม็กซี่ ทีวี จ ากดั 99.98% บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท 99.98% 
   
  ทัง้นี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและบญัชี (การจดช าระบญัชี) ซึง่คาดวา่
จะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  อย่างไรก็ตามการยกเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
 

2. การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 
   2.1 ช่ือบริษัท   : บริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จ ากดั  
         (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่น 62.5%) 
   2.2 วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทนุ : 24 ตลุาคม 2556 
   2.3   ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 
    วตัถปุระสงค์  : เพื่อขยายธุรกิจของ บจก. แอ็กซ์ สตดูิโอ 
    ทนุจดทะเบียน  : 
     เดิม 315 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 3,150,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 
     ใหม ่ 405 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 4,050,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

2.4 โครงสร้างทนุใหม ่มีรายละเอียดดงันี ้
       (หนว่ย: หุ้น) 
 สดัสว่น  หุ้นเดิม  หุ้นเพิ่ม  หุ้นใหม ่

1.บจก.เอ็กแซ็กท์   50%            1,574,999  450,000  2,024,999 
(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น บมจ.มีเดีย) 
2.บจก.ซีเนริโอ   50%            1,574,998  450,000              2,024,998 
(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น บมจ.มีเดีย) 
3.อื่นๆ                  0%     3         -        3        
              3,150,000  900,000  4,050,000__ 



 

 
3. การจัดตัง้บริษัทย่อย 

3.1 บจก.จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง้ 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 6 กนัยายน 2556 
ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั : 200 ล้านบาท แบง่เป็น 2 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท (เรียกช าระ 25.38%) 
โครงสร้างการถือหุ้น : 

    รายช่ือผู้ ถือหุ้น    จ านวนหุ้น สดัสว่น  
1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่   1,999,997  100%  

               2. อื่นๆ             3                    0% 
3.2 บจก.จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง้ 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 6 กนัยายน 2556 
ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั : 100 ล้านบาท แบง่เป็น 1 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท (เรียกช าระ 25.75%) 
โครงสร้างการถือหุ้น : 

    รายช่ือผู้ ถือหุ้น    จ านวนหุ้น สดัสว่น  
1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่   999,997    100% 

               2. อื่นๆ             3         0% 
3.3 บจก.จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี  
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 6 กนัยายน 2556 
ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั : 200 ล้านบาท แบง่เป็น 2 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท (เรียกช าระ 25.38%) 
โครงสร้างการถือหุ้น : 

    รายช่ือผู้ ถือหุ้น    จ านวนหุ้น สดัสว่น  
1. บจก.จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทลั ทีวี เทรดดิง้ 1,999,997 100% 

               2. อื่นๆ             3      0% 
3.4 บจก.จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี  
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 6 กนัยายน 2556 
ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั : 100 ล้านบาท แบง่เป็น 1 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท (เรียกช าระ 25.75%) 
โครงสร้างการถือหุ้น : 

    รายช่ือผู้ ถือหุ้น    จ านวนหุ้น สดัสว่น  
1. บจก.จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทลั ทีวี เทรดดิง้  999,997  100% 

               2. อืน่ๆ             3       0% 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง) 
ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ 
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