ที่ GRAMMY022/2557
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง
เรียน

แจ้ งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทย่อย การเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทอื่น โดยบริ ษัทย่อย และการ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทย่อย การ
เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทอื่นโดยบริ ษัทย่อย และการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการลงทุนในบริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด
สถานที่ตงั ้
: 50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระ : 1 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
วัตถุประสงค์
: ให้ บริ การโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
:
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น สัดส่วน (ร้ อยละ)
1. บจก.แซท เทรดดิ ้ง*
9,998
99.98
2. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา
1
0.01
3. นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
1
0.01
รวม
10,000
100.00
โครงสร้ างการถือหุ้นใหม่
:
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น สัดส่วน (ร้ อยละ)
1. บจก.แซท เทรดดิ ้ง*
38,659,698
100.00
2. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา
1
0.00
3. นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
1
0.00
รวม
38,659,700
100.00
*บจก.แซท เทรดดิ ้ง ถือหุ้นโดย บริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.98
2. การเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นโดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ และการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัท แซท เทรดดิ ้ง จากัด (“Z Trading”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.98 ได้ ลงนามในบันทึก
ข้ อตกลงในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท ซีที เอช จากัด (มหาชน) (“CTH”) จานวนทังสิ
้ ้น 30,000,000 หุ้น มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น
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1,030,000,000 บาท (คิดเป็ นราคา 34.33 บาทต่อหุ้น) โดยบริ ษัทฯ จะชาระราคาค่าซื ้อหุ้นดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม บี จากัด (“GMM B”) ให้ แก่บริ ษัทย่อยของ CTH คือ บริ ษัท ซีทีเอช แอลซีโอ จากัด (“CTH LCO”) เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
38,659,700 หุ้น (คิดเป็ นราคา 26.64 บาทต่อหุ้น) ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของ GMM B ดังนันจึ
้ งมีผล
ทาให้ GMM B สิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยคาดว่าการซื ้อขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าวจะดาเนินการแล้ ว
เสร็ จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
คณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ คือ Z Trading
ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน) และให้ สตั ยาบันการลงนามในบันทึกข้ อตกลงการซื ้อหุ้นสามัญ
ของ บริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 โดยจะชาระค่าซื ้อหุ้นดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญของ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ฯ ให้ กับ บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน) ทัง้ นี ้ รายการซื อ้ ขายหุ้น ดังกล่าวจะ
ดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
การลงทุนในหุ้นสามัญของ CTH โดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ
: บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริ ษัทย่อย (ผู้ซื ้อ) : บริ ษัท แซท เทรดดิ ้ง จากัด (“Z Trading”) (บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.98)
ผู้ขาย
: บริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน) (“CTH”)
การจาหน่ ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่ อยของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ
: บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริ ษัทย่อย
: บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด (“GMM B”) (Z Trading ถือหุ้นร้ อยละ 100)
บริ ษัทย่อย (ผู้ขาย) : บริ ษัท แซท เทรดดิ ้ง จากัด (“Z Trading”)
ผู้ซื ้อ
: บริ ษัท ซีทีเอช แอลซีโอ จากัด (“CTH LCO”) (บริ ษัทย่อยที่ CTH ถือหุ้นร้ อยละ 100)
ความสัมพันธ์ : CTH และบริ ษัทย่อยของ CTH ดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ, Z Trading และ
GMM B แต่อย่างใด
3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ลักษณะของรายการ :
Z Trading จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ CTH จานวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 34.33 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น
1,030,000,000 บาท โดยจะชาระค่าซื ้อหุ้นดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยคือ GMM B จานวน 38,659,700 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่จดั สรรและชาระแล้ วของ GMM B) ให้ กบั บริ ษัทย่อยของ CTH คือ CTH LCO
ในราคาหุ้นละ 26.64 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้ 1,030,000,000 บาท
ประเภทและขนาดของรายการ :
รายการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการเข้ าข่ายเป็ นการตกลงเข้ าทารายการ
เพื่อก่อให้ เกิ ดการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ ที่มีมูลค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
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ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม คือเป็ นการตกลงทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่มิใช่บริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขนาดของรายการ เมื่อคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด สามารถคานวณได้ ด้วยเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีขนาดของรายการตามที่
ปรากฎในตารางด้ านล่าง ซึง่ ตามประกาศฯ ดังกล่าวกาหนดให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายการ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
หุ้นสามัญของ CTH จานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 34.33 บาท
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
ขนาดของรายการตามประกาศฯ
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศฯ 6 เดือนย้ อนหลัง
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
หุ้นสามัญของ GMM B จานวน 38,659,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 26.64 บาท
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
ขนาดของรายการตามประกาศฯ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศฯ 6 เดือนย้ อนหลัง

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
1,030.00
12,179.68
ร้อยละ 8.46
1,030.00
12,179.68
ร้อยละ 8.46
-

4) รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ีได้ มาและจาหน่ ายไป
สินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
4.1) ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน)
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ บริ การจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นสายเคเบิล/ให้ บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
ที่ตงบริ
ั ้ ษัท
96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
0107552000219
ทุนจดทะเบียน
3,000,000,000 บาท
ทุนจัดสรรและชาระแล้ ว 1,925,882,000 บาท
4.2) คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการของ CTH ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ปรากฎ
ดังต่อไปนี ้
1. นายสุรพล ซีประเสริ ฐ
2. นายเกษม อินทร์ แก้ ว
3. นายวิชยั ทองแตง
4. นายวิโรจน์ พิพฒ
ั น์ไชยศิริ
5. นางเพชรัตน์ ทองแตง
6. นายธนา ทุมมานนท์
7. นายอิทธิ ทองแตง
8. นายวัชร วัชรพล
9. นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร
10. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินนั ท์
11. นายนฤนาท รัตนะกนก
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สินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
4.3) ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ที่ตงบริ
ั ้ ษัท
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจัดสรรและชาระแล้ ว

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม บี จากัด
บริ การโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
0105555035798
1,000,000 บาท (อยูร่ ะหว่างดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 3,865,970,000 บาท)
1,000,000 บาท (อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสรรทุนเพิ่ม โดยจะเรี ยกชาระเต็มมูลค่าเป็ น
3,865,970,000 บาท)

4.4) คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการของ GMM B ตามหนังสือรับรอง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ปรากฎ
ดังต่อไปนี ้
1. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา
2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
3. นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
4. นายเดียว วรตังตระกู
้
ล
5) มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
ในการเข้ าทารายการลงทุนในหุ้นสามัญของ CTH ครัง้ นี ้ Z Trading จะซื ้อหุ้นจานวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ
34.33 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,030,000,000 บาท โดยจะชาระเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยคือ GMM B จานวน
38,659,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 26.64 บาท โดยคาดว่าการซื ้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2557
6) มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจาหน่ ายไป
สินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา :
หุ้นสามัญของ CTH จานวน 30,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 34.33 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
1,030,000,000 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ได้ จดั สรรและชาระแล้ วของ CTH ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 1,925,882,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 192,588,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
สินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป : หุ้นสามัญของ GMM B จานวน 38,659,700 หุ้น (หลังจากการเพิ่มทุน) ราคาหุ้นละ 26.64
บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,030,000,000 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ได้ จดั สรรและชาระแล้ วของ GMM B ณ ปั จจุบนั เท่ากับ
1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
7) เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
ผู้ขายได้ เสนอขายหุ้นสามัญของ CTH ในราคาหุ้นละ 34.33 บาท และผู้ซื ้อจะชาระเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย คือ GMM
B จานวน 38,659,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 26.64 บาท รวมเป็ นมูลค่าการซื ้อขายทังสิ
้ ้น 1,030,000,000 บาท
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8) ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
ปั จจุบนั ธุรกิจโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและใช้ เงินลงทุนสูง ซึ่งลักษณะธุรกิจของ CTH และ
GMM B สามารถส่งเสริ มและเกื ้อหนุนซึง่ กันและกันได้ ดังนัน้ การที่ Z Trading เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของ CTH โดยชาระ
เป็ นหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัทย่อยนัน้ จะช่วยลดต้ นทุน และลดการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจของทั ง้ สองบริ ษัท อันจะ
ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น
9) เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
การเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งขนาดของรายการตามที่คานวณตามเกณฑ์มลู ค่า
รวมสิ่งตอบแทน ที่มีมูลค่าน้ อยกว่าละร้ อยละ 15 จึงไม่เข้ าข่ายที่จะต้ องปฏิบตั ิตามตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ แต่รายการดังกล่าวเข้ าข่ายต้ องเปิ ดเผย
สารสนเทศตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนกรณีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษัทอื่นซึ่งเป็ นผล
ทาให้ บริ ษัทอื่นนันมี
้ สภาพหรื อสิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ได้ มีมติให้ สตั ยาบันการเพิ่มทุนในบริ ษัท
ย่อยคือ GMM B และอนุมตั ิการเข้ าทารายการลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากเห็นว่า CTH เป็ นบริ ษัทที่เกิ ดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีจากทัว่ ประเทศ มีการ
ให้ บริ การและบริ หารคอนเท้ นต์หลายประเภทและมีฐานลูกค้ ามากกว่า 2.5 ล้ านครัวเรื อน ดังนัน้ การเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญ
ของ CTH และการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ GMM B จึงเป็ นการช่วยลดต้ นทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ และก่อให้ เกิดการ
สนับสนุน เกื ้อหนุนในธุรกิจซึง่ กันและกัน อันจะส่งผลดีตอ่ ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

สานักเลขานุการองค์กร โทร. 0-2669-9807 โทรสาร 0-2665-8137
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