ที่ LMJG/SET/2022/012
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
เรื่ อง

แจ้ งการจาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทร่วม (บริ ษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 4/2565 ซึง่ ประชุม

เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565 ได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท โดยการเข้ าทาบันทึกข้ อตกลงเกี่ยวกับ
การซื ้อขายหุ้น บริ ษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด (TTM) เพื่อการขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน บริ ษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด
จานวน 200,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดให้
้
กบั TICKETMASTER EUROPE HOLDCO
LTD. ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ในราคาหุ้นละ 614.70 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 122.94 ล้ านบาท โดย
มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
ประธานกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการใดๆที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการโอนขายหุ้นดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ เจรจาต่อรอง แก้ ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงให้ มีอานาจลงนามใน
บันทึกข้ อตกลง สัญญาซื ้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และให้ ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ ยวเนื่องกับการโอน
ขายหุ้นดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการมอบอานาจช่วงได้ ทกุ ประการ
อนึ่ง การขายหุ้นสามัญที่บริ ษัทถืออยูใ่ น บริ ษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัดดังกล่าว ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ทจดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศรายการได้ มา-จาหน่ายไป”)
บริ ษั ท ขอแจ้ งให้ ท ราบว่ า บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ลงนามในสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น ของ TTM ข้ า งต้ น กับ TICKETMASTER
EUROPE HOLDCO LTD. เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยสัญญาซื ้อขายหุ้นมีสาระสาคัญโดยสรุ ปได้
ดังนี ้
วันที่เข้ าทาสัญญา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

คู่สัญญา

ผู้ขาย

: บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
: บริ ษัท เทโร เอ็นเทอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

ผู้ซื ้อ

: TICKETMASTER EUROPE HOLDCO LTD.
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หุ้นสามัญที่ถืออยูใ่ น บริ ษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด จานวน 200,000 หุ้น

หุ้นที่ซอื ้ ขาย

หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ราคาซือ้ ขาย

614.70 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการซือ้ ขายรวม

122.94 ล้ านบาท

วิธีการซือ้ ขาย

เป็ นการทาสัญญาซื ้อขายหุ้นในคราวเดียว

เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญ บริ ษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากัด จะทาการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
ต่อกระทรวงพาณิชย์ หลังวันที่สิ ้นสุดการทาธุรกรรม (Closing Date)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์)
เลขานุการบริ ษัท
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