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ท่ี GRAMMY 016/2560 

วนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 

เร่ือง การเข้าร่วมลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั ("จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้") ("สัญญาจองซือ้หุ้น") เพ่ือ

เป็นข้อมลูของนกัลงทนุ ดงันี ้

ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้น ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาจองซือ้หุ้น มีดงันี ้

วันลงนาม 24 สงิหาคม 2560 

คู่สัญญา (1)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ขาย 

(2)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั ในฐานะบริษัทผู้ออกหุ้นเพ่ิมทนุ และ 

(3)  บริษัท อเดลฟอส จํากดั (“ผู้จองซือ้”) ในฐานะผู้จองซือ้  

หมายเหต ุ 

1. ปัจจุบนั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นจํานวนประมาณร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดใน  จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล เทรดดิง้ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 800,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

8,000,000 หุ้น มีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

2. ผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดั ซึง่มี นาย ฐาปน สริิวฒันภกัด ีและนาย ปณต สริิวฒันภกัดี 

เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ โดยแต่ละรายถือหุ้ นประมาณร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน 

ผู้ จองซือ้ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000,000,000 บาท เป็นทุนชําระแล้วจํานวน 840,000,000 

บาท ผู้จองซือ้ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทนุและให้กู้ยมืเงิน 

3. การเข้าลงทุนในครัง้นี ้ผู้ จองซือ้อาจกําหนดให้บริษัทท่ีมีนาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี และนาย ปณต  

สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9 ของจํานวนหุ้น

ทัง้หมดในบริษัทดงักล่าว เข้ามาซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ แทนผู้จองซือ้ หรือ 

ผู้จองซือ้อาจโอนสทิธิและหน้าท่ีทัง้หมดภายใต้สญัญาจองซือ้หุ้นให้แกบ่ริษัทดงักลา่วข้างต้นก็ได้ 
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วัตถุประสง

ค์ของ

สัญญา 

บริษัทฯ และผู้จองซือ้ ประสงค์จะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ซึง่จะสง่ผลให้ภายหลงัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ เสร็จสิน้ บริษัทฯ และผู้จองซือ้แต่ละฝ่ายจะถือหุ้นใน  

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ในสดัสว่นฝ่ายละร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ 

การปรับ

โครงสร้าง

การลงทุน

ของกลุ่ม

บริษัท 

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสร้างการลงทนุของกลุม่บริษัท เพ่ือให้มีกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรด

ดิง้ ตามท่ีสญัญาจองซือ้หุ้นกําหนด ซึ่งการปรับโครงสร้างดงักลา่วจะเสร็จสิน้ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ  

การจองซือ้และการสละสิทธิในหุ้นเพ่ิมทุนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ทัง้นี ้สรุปกระบวนการในปรับ

โครงสร้างมีดงันี ้ 

1. บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนหุ้นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ จํากดั ("เอ็กแซ็กท์") และ บริษัท ทีน ทอล์ก จํากดั  

("ทีน ทอล์ก") จํานวนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน และ บริษัท ซีเนริโอ จํากดั ("ซีเนริโอ") จํานวน

ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) ("จีเอ็มเอ็ม มีเดีย") ซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว 

2. บริษัทจะรับโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชําระเงินคืนทุนจากการชําระบัญชีของ 

บริษัท บลสิ พบัลชิช่ิง จํากดั (“บลิส”) จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  

3. บริษัทฯ จะขายและโอนหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํานวนร้อยละ 99.8 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด และหุ้นใน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั ("จีเอ็มเอ็ม ทีวี") จํานวนร้อยละ 100 ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ 

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างบริษัทก่อนการปรับโครงสร้าง  

(เฉพาะบริษัทที่เก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้าง) 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างบริษัทหลังการปรับโครงสร้าง  

(เฉพาะบริษัทที่เก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้าง) 

 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างจะทําให้กลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ซึ่งเป็นบริษัท

เปา้หมาย ประกอบด้วย (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั (2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั  

(3) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั (4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั (มหาชน) (5) บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากดั 

และ (6) บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จํากดั 

การเสนอ

ขายหุ้นเพิ่ม

ทุน การจอง

ซือ้และสละ

สิทธิการ

จองซือ้หุ้น

เพิ่มทุน 

และราคา

จองซือ้หุ้น

เพิ่มทุน 

เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาจองซือ้หุ้น เสร็จสมบรูณ์ 

1. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้  จะเสนอขายหุ้ นเพ่ิมทุนจํานวน 12,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัทฯ ผู้จองซือ้ และผู้ ถือหุ้นเดิมรายอ่ืน  

2. บริษัทฯ จะ (1) จองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน จํานวน 1,999,999 หุ้น ในราคาจองซือ้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 199,999,900 บาท และ (2) สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 9,999,999 

หุ้น และดําเนินการให้หุ้นเพ่ิมทุนท่ีตนสละสิทธิถูกจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ และภายใน 3 วันทําการ  

นบัจากวนัท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบใุนสญัญาเสร็จสมบรูณ์ 

3. ผู้จองซือ้จะจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุตามจํานวนท่ีตนได้รับการเสนอขายตามสิทธิของตนและตามท่ีบริษัทฯ 

สละสิทธิทัง้หมดรวมจํานวน 10,000,000 หุ้น ในราคาจองซือ้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 1,000,000,000 บาท  
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เงื่อนไข

บังคับก่อนที่

สาํคัญ 

หน้าท่ีของคู่สญัญาเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน การจองซือ้หรือการสละสิทธิในหุ้นเพ่ิมทนุ 

ขึน้อยูก่บัความสาํเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีระบใุนสญัญาจองซือ้หุ้น ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง การได้รับ

ความยินยอมจากธนาคารท่ีเก่ียวข้องในการปรับเปลี่ยนภาระการประกนัหนี ้และการปรับโครงสร้างการ

ลงทนุในกลุม่บริษัท เสร็จสิน้ 

ภาระการ

ประกันหนี ้

เมื่อคูส่ญัญาได้ลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นแล้ว คูส่ญัญาจะดําเนินการเจรจากบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในภาระการประกนัหนีข้องบริษัทเป้าหมาย เป็นไม่เกินร้อยละ 50 ของ

ภาระการประกนัหนีท่ี้เหลอือยูข่องบริษัทเปา้หมาย 

การเลิก

สัญญา 
• คูส่ญัญาตกลงร่วมกนัในการเลกิสญัญา 

• เมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีหนีส้ินล้นพ้นตวั ถกูฟ้องล้มละลาย มีคําขอฟืน้ฟกิูจการ หรือมีการชําระ

บญัชีเพ่ือเลกิกิจการ คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ท่ีเหลอือาจบอกกลา่วเป็นหนงัสอืจะเลกิสญัญาลว่งหน้า

ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

• คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ผิดสญัญาแล้วไมด่ําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่าย

หนึง่ท่ีเหลอือาจบอกกลา่วเป็นหนงัสอืจะเลกิสญัญาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

• คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนได้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ท่ีเหลอือาจบอกกลา่วเป็นหนงัสอืจะเลกิสญัญาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ภายหลงัการเพ่ิมทนุใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ เสร็จสิน้ สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน จีเอม็เอม็ แชนแนล 

เทรดดิ้ง จะลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ และบริษัทฯ  

จะบนัทกึเงินลงทนุในกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ตามวิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) ในงบการเงินของบริษัทฯ 

ตอ่ไป 

ทัง้นี ้การร่วมลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้ น ซึ่งมีข้อตกลงให้บริษัทฯ สละสิทธิการจองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนใน จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล เทรดดิง้ เป็นรายการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ แต่ขนาดของรายการไมเ่ข้าข่ายท่ีต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 21-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กลา่วคือ มีขนาดของรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 13.28 

ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับมลูค่ารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 6 เดือน

ย้อนหลงัท่ีร้อยละ 0.47 แล้วจะคิดเป็นร้อยละ 13.75 ซึง่เป็นขนาดของรายการท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 15 ตามงบการเงินของบริษัทฯ 

ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ สละสิทธิการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ดงักลา่วข้างต้น จะเข้า

ขา่ยเป็นการจําหนา่ยไปซึง่เงินลงทนุของบริษัทฯ ใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ เป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง

ตัง้แต่ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศตามข้อบงัคบั

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 11-00 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการ
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ปฏิบตัิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตอ่ไปเมื่อมี

การดําเนินการดงักลา่ว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกัลงทนุตอ่ไป 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นางกานต์สดุา  แสนสทุธ์ิ) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


