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ที่ GRAMMY046/2557 

  วนัท่ี 25 ธนัวาคม  2557 
 

-ข้อมูลส่วนทีเ่พ่ิมเติมปรากฎเป็นตวัสีน ้าเงิน- 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเร่ือง รายการที่เก่ียวโยงกนัและการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ก าหนดวนัและวาระ

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 (เพิ่มเติมข้อมลู) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  

(1) รายงานสารสนเทศ “รายการที่เก่ียวโยงกันและรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ –การสละสิทธิซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน
บางสว่นใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จ ากดั” 

(2) รายงานสารสนเทศ “รายการที่เก่ียวโยงกันและรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ –การขายเงินลงทนุใน บริษัท แอ็กซ์ 
สตดูิโอ จ ากดั”  

 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 
24 ธนัวาคม 2557 ได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้
 

1) มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการสละสิทธิซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุบางสว่นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จ ากัด (“GMM ONE”) ให้กบั นายถกลเกียรติ 
วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) และ/หรือ นิติบุคคลที่นายถกลเกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทัง้หมด และ/หรือ กลุ่มบุคคลอื่น (รวมเรียกว่า “กลุ่มนายถกลเกียรติ”)  (บริษัทฯ จะแจ้ง
รายละเอียดของกลุม่ผู้ซือ้ให้ทราบเพิ่มเติมภายหลงัที่มีความชดัเจนแนน่อนแล้ว) ซึ่งนายถกลเกียรติ เป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551  และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01    โดยนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  ตามนิยามที่
ประกาศฯ ก าหนดคือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา โดยหุ้น GMM ONE 
ทีก่ลุม่นายถกลเกียรติจะถือครอง มีจ านวน รวมเทา่กบั 4,410,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ GMM ONE (หลงัจากที่ GMM ONE ได้ท าการเพิ่มทนุแล้ว) 
คิดเป็นมลูคา่รวม 441,000,000 บาท  ทัง้นีร้ายการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทนุ
ของบริษัทฯ ตามแผนบริหารการลงทนุ เพื่อน าเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ
เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านความร่วมมือทางธุรกิจกับพนัธมิตรที่มีศกัยภาพและความช านาญ
เฉพาะทาง อนัจะน ามาซึ่งความสามารถในการแขง่ขนัและความเช่ือมัน่จากลกูค้า  โดยความร่วมมอืดงักลา่วจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว 
(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1)  โดยให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เพื่อ
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พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  ทัง้นี ้ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย และ/หรือ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงในวาระนี ้

 
2) มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์โดยการขายเงินลงทนุ

ในบริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จ ากดั (“ACTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 50 และ
ถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 12.5 (รวมเป็นร้อยละ 62.5) ให้กบั GMM ONE  ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ
บริษัทฯ  และกลุม่นายถกลเกียรติ ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดบั (ภายหลงัจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้อนมุตัิการเข้าท ารายการตามสารสนเทศสิ่งที่สง่มาด้วย 1 แล้ว) โดยนายถกลเกียรติเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบับริษัทฯ คือเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุ  เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของ GMM ONE และ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACTS  ซึ่งจ านวนหุ้นของ ACTS ที่จะขายมี
จ านวน 2,531,249 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูคา่ 253,124,900 บาท 

   
3) มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

เก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงัที่กล่าวในข้อ 1) และข้อ 2) 
ข้างต้น  
  

4) มีมติอนมุตัิก าหนดให้วนัท่ี 7 มกราคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 
8 มกราคม 2558 
  

5) มีมติอนมุตัิให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
แกรนด์ บอลรูม (ชัน้ซี)  โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ถนนสขุมุวิทซอย 19 (วฒันา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา เพื่อพิจารณาและอนมุตัิวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 

ธนัวาคม 2557 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการ

สละสิทธิการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุบางสว่นใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั เทรดดิง้ จ ากดั ให้กบันาย        
ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรือ นิติบคุคลที่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด และ/หรือ กลุ่มบุคคลอื่น (รวมเรียกว่า “กลุ่มนายถกล-
เกียรติ”)  ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการ
ขายเงินลงทนุใน บริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จ ากดั ที่บริษัทฯ ถือครองทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้กบั 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จ ากดั ซึ่งมีบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่  

 วาระท่ี 4 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
          
              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
                    (นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง) 
                              ประธานเจ้าหน้าที่การลงทนุ 

              ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัเลขานกุารองค์กร โทร.0-2669-9807, 0-2669-9946 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 
ในการสละสทิธิการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนใน “บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทวีี เทรดดิง้ จ ากัด” 

โดย 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 

 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 24 
ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดที่แจ้งนัน้  การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เ ก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546  นอกจากนี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วยงั
จัดเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 และประกาศที่เก่ียวข้อง  

 
เมื่อค านวณมลูคา่ขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ท่ีจะต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัการ

เข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และจะต้องด าเนินการขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการเข้าท ารายการด้วย ซึ่งในกา รนี ้
บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
  

รายละเอียดที่ส าคญัของรายการ มีดงัตอ่ไปนี ้
 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 มีมติดงันี ้

 อนมุตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญัของ GMM ONE ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ให้กบันายถกลเกียรติ จ านวน 2,000 
หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูค่า 200,000 บาท  โดยนายถกลเกียรติ จะขายหุ้นคืนบริษัทฯ จ านวน 1 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึง่เป็นหุ้นท่ีเดิมที่นายถกลเกียรติถืออยูใ่นฐานะผู้ เร่ิมก่อการ  (กรณีนีเ้ป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั
และรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ซึง่ขนาดของรายการไมเ่ข้าขา่ยที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 เห็นชอบให้บริษัทฯ สละสิทธิการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุบางสว่นใน GMM ONE จ านวน  4,408,000 หุ้น  คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 88.16 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่ GMM ONE จะท าการเพิ่มทนุคือจ านวน 5,000,000 หุ้น โดย
จะด าเนินการหลงัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ด้วยคะแนนเสยีง
ไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มี
สว่นได้เสยี 

 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
       นายถกลเกียรติ ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี  ของบริษัทฯ ซึ่ง

อยู่ในกลุม่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ (ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ คือ ประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่) จึงถือเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546   
 

3. รายละเอียดของสินทรัพย์ 
       GMM ONE ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจให้บริการด้านการผลิตเก่ียวกบั

รายการวิทยแุละโทรทศัน์ในระบบความคมชดัสงู หรือ High Definition (HD) ทกุประเภท ซึ่งออกอากาศภายใต้สถานีโทรทศัน์
ช่องวนั ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัสถานีหนึง่ที่บริหารงานโดยบริษัทฯ และมีนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารช่อง โดยช่อง
ONE เป็นช่องที่น ารายการตา่งๆ จากช่องในเครือของบริษัทฯ และ/หรือ รายการท่ีผลติขึน้เอง มาออกอากาศ 

 ปัจจบุนั GMM ONE มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  มีส านกังานตัง้อยูท่ี่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ   ทัง้นี ้GMM ONE จะท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 9,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ GMM ONE  (ตามหนงัสอืรับรองที่จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า) 
1. นายกริช ทอมมสั 
2. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 
3. นายสรุพล พีรพงศ์พิพฒัน์ 
 
ข้อมลูทางการเงินของ GMM ONE สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ GMM ONE ก่อนที่กลุม่นายถกลเกียรติ จะเข้ามาร่วมลงทนุ 
  

ผู้ถอืหุ้น    จ านวนหุ้น  ร้อยละการถอืหุ้น 
1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่               3,997,999          99.95 
2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ        2,000                                   0.05 
3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง              1           0.00 

รวม               4,000,000      100.00 
 
 
 

รายการ มลูคา่ (บาท) 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 35,814,855.75 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 400,628,283.82 

                                     รวมสนิทรัพย ์ 436,443,139.57 

หนีส้นิหมนุเวยีน 39,495,493.40 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 0.00 

                                         รวมหนีส้นิ 39,495,493.40 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 396,947,646.17 

               รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 436,443,139.57 

รายไดร้วม 27,705,067.17 

ขาดทนุสทุธ ิ -2,761,457.55 
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โครงสร้างการผู้ ถือหุ้นของ GMM ONE หลงัจากกลุม่นายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทนุ 
      

  ผู้ถอืหุ้น   จ านวนหุ้น  ร้อยละการถอืหุ้น 
1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่               4,589,999         51.00 
2. กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ               4,410,000       49.00 
3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง                           1                                   0.00 

รวม               9,000,000     100.00 
 
4. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ 
       GMM ONE จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจ านวน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

5,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท ซึ่งเมื่อรวมกบัทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 400,000,000 บาทแล้ว จะท าให้ GMM 
ONE มีทนุจดทะเบียนจ านวน 900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
โดยกลุม่นายถกลเกียรติ จะเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน GMM ONE รวมเป็นจ านวน 4,408,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
มลูคา่รวมทัง้สิน้  440,800,000 บาท  (ราคาขายดงักลา่วเป็นราคาที่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี โดยมลูค่าทางบญัชี ณ 30 กนัยายน 
2557 อยูท่ี่หุ้นละ 99 บาท) ซึง่จะมีผลท าให้กลุม่นายถกลเกียรติ เป็นผู้ ถือหุ้นของ GMM ONE ในสดัสว่นร้อยละ 49 และบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 

 
5. การค านวณขนาดรายการ 

 
รายการ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (NTA) 572.15 
(1) การซือ้หุ้นสามญัของ GMM ONE จ านวน 4,408,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท 440.80 

- ขนาดของรายการตามประกาศฯ  ร้อยละ 77.04 
  

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  15,950.24  
สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ GMM ONE ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  396.95 
(1) การสละสิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุบางส่วนของ GMM ONE  ลดลงร้อยละ 49  

- ขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน (NTA) **ค่าสงูสดุ**   ร้อยละ 33.99 
- ขนาดของรายการตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ  ค านวณไม่ได้เนื่องจาก 

บริษัทฯ ขาดทนุ  
- ขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน  ร้อยละ 2.76 

ขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามประกาศฯ 6 เดือนย้อนหลงั  -  
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ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.

21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 ซึง่มีมลูคา่รายการมากกวา่ 20 ล้านบาท และมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น   ทัง้นี ้ตามประกาศฯ ดงัที่กลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิการเข้าท ารายการตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 
ขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
การเข้าท ารายการดงักลา่วยงัจดัเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.

20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547  จากการค านวณขนาดของ
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์แล้ว รายการดงักลา่วจะมีมลูคา่สงูสดุจากการค านวณคิดเป็นร้อยละ 33.99 ตามรายละเอียดใน
ตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขนาดของรายการจงึมีมลูคา่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  จดัเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึง่บริษัทฯ มี
หน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสง่สารสนเทศแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจะด าเนินการน าเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่ออนมุตัิตอ่ไป โดยต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 
 
6. เหตุผล ความจ าเป็นในการท ารายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการท ารายการ 
       การเข้าท ารายการดงักลา่ว เป็นการด าเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ  ท่ีจะปรับเปลีย่นโครงสร้างการบริหารเงิน

ลงทนุของบริษัทฯ ตามแผนบริหารการลงทนุเนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้เงินทนุ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทีวีดิจิทลั
และการเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านความร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรที่มีศกัยภาพและ
ความช านาญเฉพาะทาง อนัจะน ามาซึ่งความสามารถในการแข่งขนัและความเช่ือมัน่จากลกูค้า  โดยความร่วมมือดงักลา่วจะ
เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการและการสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
 
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจและเสริมศกัยภาพของบริษัทฯ ใน
การแข่งขัน  ทัง้ยังท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัล จึงถือว่ามีความ
สมเหตสุมผลในการด าเนินการ 

     ทัง้นีไ้มม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้
     



Page 8 of 12 

 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้า

ท ารายการตอ่ไป 
 
 
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 
      -ไมม่ี- 
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   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

โดยการขายเงนิลงทุนใน “บริษัท แอก็ซ์ สตดูิโอ จ ากดั” 
โดย 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 24 
ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดที่แจ้งนัน้  การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เ ก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546  นอกจากนี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วยงั
จัดเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 และประกาศที่เก่ียวข้อง  

 
เมื่อค านวณมลูคา่ขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ท่ีจะต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัการ

เข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และจะต้องด าเนินการขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการเข้าท ารายการด้วย ซึ่งในการนี ้
บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
  

รายละเอียดที่ส าคญัของรายการ มีดงัตอ่ไปนี ้
 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมบริษัทในการประชุมครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้บริษัทฯ ขายเงินลงทนุใน 

บริษัท แอ็กซ์ สตดูิโอ จ ากดั (“ACTS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 62.5 (ถือหุ้นทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 
50 และถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 12.5) ให้กบั บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จ ากดั (“GMM ONE”)  
  

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
        ผู้ขาย  : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
        ผู้ซือ้  : บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จ ากดั (“GMM ONE”)  
        ความสมัพนัธ์ : GMM ONE เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 และกลุม่นายถกลเกียรติ 
   ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 (หลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามสิง่ที่สง่มา  
   ด้วย 1) ซึง่นายถกลเกียรติเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ คือเป็นผู้ที่ด ารงต าแหนง่  
   ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จากผู้บริหารสงูสดุ  เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ GMM ONE และ  
   เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACTS 
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3. รายละเอียดของสินทรัพย์ 
       ACTS ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2553 โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการ

สถานท่ีถ่ายท าละคร ภาพยนตร์และงานบนัเทิงตา่งๆ 
 ปัจจุบนั ACTS มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 405,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,050,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีส านกังานตัง้อยูท่ี่เลขที่ 9/9 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ ACTS  (ตามหนงัสอืรับรองที่จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า) 
1. นางสาวบษุบา ดาวเรือง 
2. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา 
3. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ 
4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 
5. นางสมศรี พฤทธิพนัธุ์ 
6. นายนิพนธ์ ผิวเณร 
7. นายศศวตั บษุยพนัธ์ 
 
ข้อมลูทางการเงินของ ACTS สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ ACTS ก่อนการขายหุ้นให้กบั GMM ONE 
 ผู้ ถือหุ้น    จ านวนหุ้น  ร้อยละการถือหุ้น 
1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่               2,024,999           50.00 
2. บจก.ซีเนริโอ*                2,024,998                                   50.00       
3. อื่นๆ                                                                     3                                    0.00 

รวม               4,050,000       100.00 
 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ ACTS หลงัการขายหุ้นให้กบั GMM ONE 
 ผู้ ถือหุ้น    จ านวนหุ้น  ร้อยละการถือหุ้น 
1. บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้              4,049,997         100.00 
2. อื่นๆ                                                                     3                                    0.00 

รวม               4,050,000       100.00 

รายการ มลูคา่ (บาท) 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 49,590,165.26 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 605,589,953.41 

                                     รวมสนิทรัพย ์ 655,180,118.67 

หนีส้นิหมนุเวยีน 31,257,560.18 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 239,500,000.00 

                                         รวมหนีส้นิ 270,757,560.18 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 384,422,558.49 

               รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 655,180,118.67 

รายไดร้วม 69,534,990.63 

ขาดทนุสทุธ ิ -15,333,870.80 
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* บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน บจก.ซีเนริโอ ผ่านบริษัทย่อยคือ บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ในสดัส่วนร้อยละ 25 โดยนายถกลเกียรติเป็น

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจก.ซีเนริโอ ในสดัส่วนร้อยละ 52.5 

 
4. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ 

บริษัทฯ จะขายหุ้นใน  ACTS ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในสดัส่วนรวมร้อยละ 62.50 
ให้กบั GMM ONE ซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดบั 
(ภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิการเข้าท ารายการตามสารสนเทศสิง่ที่สง่มาด้วย 1 แล้ว) โดยนายถกลเกียรติเป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ คือเป็น ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุ  เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ GMM 
ONE และ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACTS โดยหุ้นที่จะขายมีจ านวน 2,531,249 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท รวม
เป็นมลูคา่ 253,124,900 บาท (ราคาขายดงักลา่วเป็นราคาที่สงูกว่ามลูค่าทางบญัชี โดยมลูค่าทางบญัชี ณ 30 กนัยายน 2557 
อยูท่ี่หุ้นละ 95 บาท) 

 
5. การค านวณขนาดรายการ 

 
รายการ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (NTA) 572.15 

(1) การจ าหน่ายหุ้นสามญัของ ACTS จ านวน 2,531,249 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท 253.12 
- ขนาดของรายการตามประกาศฯ  ร้อยละ 44.24 

  
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  15,950.24  
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ ACTS ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  384.42 

(1) การจ าหน่ายหุ้นสามญัของ ACTS จ านวน 2,531,249 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท  
- ขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน (NTA) **ค่าสงูสดุ**   ร้อยละ 41.99 
- ขนาดของรายการตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ  ค านวณไม่ได้เนื่องจาก 

บริษัทฯ ขาดทนุ  
- ขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน  ร้อยละ 1.59 

ขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามประกาศฯ 6 เดือนย้อนหลงั  - 
 
ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.

21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 ซึง่มีมลูคา่รายการมากกวา่ 20 ล้านบาท และมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น   ทัง้นี ้ตามประกาศฯ ดงัที่กลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิการเข้าท ารายการตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
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พร้อมแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 
 
ขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
การเข้าท ารายการดงักลา่วยงัจดัเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.

20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547  จากการค านวณขนาดของ
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์แล้ว รายการดงักลา่วจะมีมลูคา่สงูสดุจากการค านวณคิดเป็นร้อยละ 41.99 ตามรายละเอียดใน
ตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขนาดของรายการจึงมีมลูคา่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ซึง่จดัเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ 
มีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสง่สารสนเทศแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการ
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจะด าเนินการน าเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่ออนมุตัิต่อไป โดยต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 
 

6. เหตุผล ความจ าเป็นในการท ารายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการท ารายการ 
       การเข้าท ารายการดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัทางธุรกิจ  สง่เสริม สนบัสนนุซึ่งกนัอย่างเป็นธรรม อนัจะน ามาซึ่งประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้น 

 
 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่จะส่งเสริมให้
บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการธุรกิจในปัจจบุนัและอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิผล ทัง้นีไ้มม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือ เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

     
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ

เข้าท ารายการตอ่ไป 
 
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท 

              -ไมม่ี- 
 
 
 
 
 
 


