ที่ GRAMMY 007/2564
7 เมษายน 2564
เรื่อง

แจ้ง การจัด ตั้ง บริษั ท ร่ว มทุ น ระหว่ า งบริษั ท โอ ช้อ ปปิ ้ ง จ ากั ด ซึ่ งเป็ น บริษั ท ย่ อ ยของบริษั ท ฯ และ บริษั ท โรจูคิ ส
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนัง สือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY 003/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติท่ี ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เรื่อง (ก) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
(ข) กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และ (ค) งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2563
และสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) เรื่องสิทธิในการเข้าซือ้ หุน้ ของ
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) อย่างมีเงื่อนไข
ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ) (“บริษัทฯ”) ได้เคยทาหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เรื่อง
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งสิทธิในการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (“KISS”) อย่างมีเงื่อนไข
และ กรณีการร่วมจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน (“Joint Venture” , “JV”) ระหว่างบริษัท โอ ช้อปปิ ้ง จากัด (“โอ ช้อปปิ ้ง”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ และ KISS ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวเนื่องกับกรณี ท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาใช้สิทธิซือ้ หุน้ KISS ทัง้ นีก้ ารจัดตัง้ JV มีมลู ค่า
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.79 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายละเอียดตามหนังสือที่อา้ งถึงนัน้
บริษัทฯ ขอแจ้งรายงานเพิ่มเติมว่าบัดนี ้ โอ ช้อปปิ ้ง และ KISS ได้ดาเนินการจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริษัท
: บริษัท โอทู คิส จากัด
วัตถุประสงค์ของบริษัท : ประกอบกิจการจัดหา จาหน่ายเเบบขายส่งเเละ/หรือขายปลีก ทาการตลาดเเละส่งเสริม
การขาย สาหรับสินค้าประเภทเครื่องสาอาง เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วันทีจ่ ดทะเบียน
: 25 มีนาคม 2564
ทุนจดทะเบียน

: 50,000,000 บาท แบ่งเป็ น หุน้ สามัญ 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ทุนชาระแล้ว

: 50,000,000 บาท แบ่งเป็ น หุน้ สามัญ 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้

: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

:

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท โอ ช้อปปิ ้ง จากัด (“โอ ช้อปปิ ้ง”)
2. บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(มหาชน) (“KISS”)
3. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
4. นางสาวฟ้าฉาย ดารงชัยธรรม
5. นางวรวรรณ ไชยกาเนิด
รวม

จานวนหุ้น
2,999,998
1,999,999

สัดส่วน
60%
40%

1
1
1
5,000,000

0%
0%
0%
100%
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รายชื่อกรรมการบริษัท : คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยจะได้รบั การเสนอชื่อจาก โอ ช้อปปิ ้ง
จานวน 3 ท่าน และจาก KISS จานวน 2 ท่าน ตามลาดับ ได้แก่
1. นางสาวดวงพร พรหมอ่อน
2. นายชวลิต วิชญชาคร
3. นางสาวศศิธร สุวรรณฉาย
4. นางวรวรรณ ไชยกาเนิด
5. นายอโณทัย อดุลพันธุ์
ดังนัน้ การรายงานสารสนเทศในครัง้ นีไ้ ม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่เป็ นรายงานการจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนที่ได้ดาเนินการร่วมกัน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกพร สาณะวัฒนา)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขำนุกำรองค์กร โทร. 0-2669-9291, 0-2669-9712 / อีเมล์: cs@gmmgrammy.com
ห น้ า 2 | 2

