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รายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัดในราคาต่าของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ากว่าราคาที่บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ซึง่ เท่ากับหุ้นละ 13.50 บาท นัน้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในราคาต่า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ดังนี ้

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ให้ นนั ้ จะเป็ นบุคคล
ในวงจากัด ตามคานิยามที่กาหนดในข้ อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกั น
ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ หรื อเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของบุคคล
ดังกล่าวจะเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และจะไม่มีบุคคลที่บริ ษัทฯ จะพิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ รายใดเข้ าข่ายต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของนักลงทุนที่ จะสามารถเอื ้อประโยชน์ให้ แก่
บริ ษัทฯ ในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งรายชื่อพร้ อมรายละเอียดข้ อมูลของนัก
ลงทุนดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ทราบต่อไป

2. ราคาเสนอขายหุ้น
บริ ษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ จะคานวณราคาเสนอขายโดยวิธีการสารวจความต้ องการซือ้ หลักทรั พย์ (“BookBuilding”) โดยช่วงราคาที่จะถูกกาหนดโดยวิธี Book-Building นัน้ จะกาหนดจากความต้ องการของนักลงทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ และ/หรื อ รวมถึงพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้ นบริ ษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลาที่เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกันก่อนวันที่ทาการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะไม่ต่ากว่า
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ซึง่ เท่ากับหุ้นละ 13.50 บาท
อย่างไรก็ดี ราคาดังกล่าวอาจจะต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 7 วัน
ทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เพื่อขออนุมตั ิ
ให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 ซึง่ จะเท่ากับ 15.70
บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

3. ระยะเวลาเสนอขาย
ภายใน 1 ปี หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันที่ 24 กันยายน 2557 มีมติอนุมตั ิวาระเพิ่มทุน

4. เหตุผลที่บริษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินเพิ่มทุนจานวนไม่น้อยกว่า
1,620.00 ล้ านบาท (ภายใต้ สมมติฐานราคาเสนอขายขันต
้ ่าที่ 13.50 บาทต่อหุ้น) ซึง่ เมื่อรวมกับเงินเพิ่มทุนที่บริ ษัทฯ
จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมอีกจานวน 859.03 ล้ านบาท (ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเต็มจานวน) บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินเพิ่มทุนจานวนไม่น้อยกว่า 2,479.03 ล้ านบาท โดย บริ ษัทฯ มีแผนที่จะนา
เงินเพิ่มทุนที่ได้ รับไปใช้ ในการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ การลงทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพใน การ
แข่งขันให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น รวมถึงจะนาส่วนหนึง่ ไปชาระคืนหนี ้กับสถาบันการเงิน เพื่อดารงอัตราส่วนทางการเงินของ
บริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม

5. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
บริ ษัทฯ จะกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด จานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น และ
อาจรวมถึงหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมของบริ ษัทฯ (Rights Offering) ในราคาไม่ต่ากว่า 13.50
บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้จดั การการจาหน่ายหลักทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวอาจจะต่า
กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากบริ ษั ทฯ จะคานวณ
ราคาเสนอขายโดยวิธีการสารวจความต้ องการซื ้อหลักทรัพย์ (Book-Building) โดยช่วงราคาที่จะถูกกาหนดโดยวิธี
Book-Building นัน้ จะกาหนดจากความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ และ/
หรื อ รวมถึงพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริ ษัท ฯ ในช่วงระยะเวลาที่เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ติดต่อกัน
ก่อนวันที่ทาการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 พิจารณามอบหมาย เช่น (1) การจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย การชาระค่าหุ้น
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสาร
2
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และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษั ทฯ เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
เพื่อการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ การลงทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น
และชาระคืนหนี ้สถาบันการเงินเพื่อดารงอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และเสริ มสร้ าง
ความแข็งแกร่ งให้ กบั ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ พร้ อมขยายฐานนักลงทุนของบริ ษัทฯ และเสริ มสภาพคล่องของหุ้น
บริ ษัทฯ ที่ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนคานึงถึงความแน่นอนในการที่จะได้ รับเงินเพิ่มทุนรวมถึง
ระยะเวลาและขันตอนในการด
้
าเนินการ

7. สัดส่ วนการถือหุ้นของบุคคลในวงจากัดภายหลังการเพิ่มทุน
ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ซึง่ รวมถึงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเต็มจานวน) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) บุคคลในวงจากัดจะถือหุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.63 ของหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วภายหลังการเพิ่มทุน

8. ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ราคาเสนอขายบุคคลในวงจากัดที่เท่ากับ 13.50 บาทต่อหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นดังนี ้
ราคาหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจากัด
(Theoretical Ex-Rights and Private placement Price: TERPP)
=

(หุ้นเดิม x ราคาตลาด) + (หุ้น RO x ราคาเสนอขาย RO) + (หุ้น PP x ราคาเสนอขาย PP ขันต
้ ่า)
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุน

โดยที่
หุ้นเดิม
ราคาตลาด

=
=

หุ้น RO

=

ราคาเสนอขาย RO

=

หุ้น PP

=

หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557
15.70 บาทต่อหุ้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ซึ่ง
เป็ นวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้
บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
หุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ว นจานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้น
ที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
หุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
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ราคาเสนอขาย PP ขันต
้ ่า
=
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว =
ทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุน
TERPP
=

ผลกระทบต่อราคาตลาด

=
=
=
=

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญขันต
้ ่าที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP
(636,317,936x15.70)+(63,631,793x13.50)+(120,000,000x13.50)
(636,317,936 + 63,631,793 + 120,000,000)
15.21 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาด – TERPP
ราคาตลาด
(15.70 - 15.21)
15.70
3.14%

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
=

หุ้น PP
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุน

โดยที่
หุ้น PP
=
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว =
ทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุน =
=

หุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP
120,000,000
819,949,729
14.63%

ในกรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อสิทธิออก
เสียงของผู้ถือหุ้นเดิมสูงสุดคือ
หุ้น PP
= หุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดที
้
่เสนอขายในครัง้ นี ้ (RO + PP)
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว = หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP
ทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุน =
183,631,793
819,949,729
= 22.40%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้นเดิม (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)
EPS Dilution
โดยที่
EPS ก่อนเสนอขาย

=

(EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย

=

กาไรสุทธิ/หุ้นเดิม ซึง่ เท่ากับ -2,546,131,889 / 636,317,936
หรื อ -4.00 บาทต่อหุ้น

4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8
EPS หลังเสนอขาย

=

กาไรสุทธิ

=

ดังนัน้
EPS Dilution

=
=

กาไรสุทธิ / (หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP) ซึง่ เท่ากับ
-2,546,131,889 / (636,317,936 + 63,631,793 + 120,000,000)
หรื อ -3.11 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ก.ค. 2556 ถึง 30 มิ.ย. 2557) ซึง่ เท่ากับ
-2,546.13 ล้ านบาท

(-4.00 – (-3.11))/-4.00
22.4%

9. ผลกระทบต่ อโครงสร้ างการบริหารจัดการ
บุคคลในวงจากัดที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ จะไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ หรื อ
เข้ ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริ ษั ทฯ และบริ ษัทฯ ไม่มี นโยบายที่ จะเปลี่ยนแปลงการด าเนิ นธุ รกิ จอย่างมี
นัยสาคัญ รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของบุคคลดังกล่าวจะเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และจะไม่มีบุคคลที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ รายใดเข้ าข่ายต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
(Tender Offer)
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