ที่ TRUE-SEC 061/2559
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ทรู วิชนั ่ ส์
กรุป๊ จากัด (“TVG”) และ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จากัด (“CNP”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุน้
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว ได้ลงทุนในบริษัทที่จดั ตั้งใหม่ ชื่อ “บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชัน่ ส์
จากัด” (“True CJ”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 47 และ ร้อยละ 4
ของทุนที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลาดับ ซึ่งส่งผลให้ True CJ จะมีสถานะเป็ น
บริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันที่เกิดรายการ
: 12 ตุลาคม 2559
2. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
: TVG จะเข้าลงทุนในหุน้ สามัญ จานวน 4,700 หุน้ ใน
True CJ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47 ของทุนที่ออกและ
ชาระแล้วทั้งหมดของ True CJ ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้ น จานวน
470,000 บาท
CNP จะเข้าลงทุนในหุน้ บุริมสิทธิ จานวน 400 หุน้ ใน
True CJ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4 ของทุนที่ออกและ
ชาระแล้วทั้งหมดของ True CJ ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้ น จานวน
40,000 บาท
ซีเอช โฮลดิ้ งส์ ลิมิเต็ด (“CH”) จะเข้าลงทุนในหุน้ สามัญ
จานวน 4,900 หุน้ ใน True CJ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 49 ของทุนที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ True CJ ใน
ราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน
ลงทุนทั้งสิ้ น จานวน 490,000 บาท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับ True CJ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตละคร ละครชุด ซีรีย ์ รายการเกมส์โชว์ และรายการ
ทีวีต่างๆ
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
1) TVG ถือหุน้ สามัญ 4,700 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100 บาท

2) CH ถือหุน้ สามัญ 4,900 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100 บาท
3) CNP ถือหุน้ บุริมสิทธิ 400 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100 บาท
โดยหุน้ บุริมสิทธิ 2 หุน้ ออกเสียงได้ 1 เสียง และ หุน้
สามัญ 1 หุน้ ออกเสียงได้ 1 เสียง
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ผูเ้ ข้าร่วมลงทุน
: 1. บริษัท ทรู วิชนั ่ ส์ กรุป๊ จากัด
(หุน้ สามัญ 4,700 หุน้ )
ร้อยละ 47
2. ซีเอช โฮลดิ้ งส์ ลิมิเต็ด
(หุน้ สามัญ 4,900 หุน้ )
ร้อยละ 49
3. บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จากัด
(หุน้ บุริมสิทธิ 400 หุน้ )
ร้อยละ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมลงทุน : TVG เป็ นบริษัทแม่ของ CNP โดย ทั้ง TVG และ CNP เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
CH ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับ TVG และ CNP
4. แหล่งเงินทุนที่ใช้
: เงินทุนหมุนเวียนของ TVG และ CNP
5. ขนาดของรายการ
: คิดเป็ นร้อยละ 0.0002 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ประจาไตรมาสที่ 2
ปี 2559 สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่าน
การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน
และ ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิลเลี่ยม แฮริส)
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

