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   วนัท่ี 9 ตลุาคม 2557 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (เอกสารแยกออกจากเลม่) 
2. รายละเอียดการจดัจ าหนา่ยและวิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 
3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
4. ใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 
5. ตวัอยา่งการกรอกใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 
6. เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท 

ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้ 
7. สารสนเทศเร่ืองการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
8. รายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาต ่า  

ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 

 ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 นัน้ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้

1. อนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 183,631,793 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
636,317,936 บาท เป็นจ านวน 819,949,729 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 183,631,793 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจดัสรรให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) และ (2) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

2. อนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 183,631,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ดงันี ้

1) จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 13.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอตัราจดัสรร 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้  

บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 1 รอบ และ
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นตามข้อ 1) นี ้บริษัทฯ 
จะน าไปจดัสรรและเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมกบัหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
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บริษัทฯ จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดัตามข้อ 2) ในราคาเสนอขายเดียวกบัที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั   

2) จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ
มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่จะไมต่ ่ากวา่ราคาเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ตามที่ก าหนดในข้อ 1)  

ดงันัน้ ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
ตามข้อ 1) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ จะจดัสรรและเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามข้อ 2) จะมีจ านวนมากกวา่ 120,000,000 หุ้น 

 

ทัง้นี ้ในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดงักลา่ว
ข้างต้น บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record 
Date) ในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกั
การโอนหุ้น ในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2557 และบริษัทฯ ก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวนัที่ 17, 20, 21, 22 และ 24 
ตลุาคม 2557 (รวม 5 วนัท าการ) นบัตัง้แตเ่วลา 09.00 – 15.30 น. 

บริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบใุน
ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

              ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

 (นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม) 
 ประธานกรรมการบริษัท 


