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รายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาต ่าของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน)  

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 24 
กนัยายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาไมต่ ่ากวา่ราคาที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่เทา่กบัหุ้นละ 13.50 บาท นัน้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้

1. ข้อมูลเบือ้งต้นของบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)   

บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่บริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีใ้ห้นัน้ จะเป็นบคุคล
ในวงจ ากดั ตามค านิยามที่ก าหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บุคคลดงักล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
และบริษัทฯ ไมม่ีนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของบคุคล
ดงักล่าวจะเท่าเทียมกับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และจะไม่มีบุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณา
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้รายใดเข้าขา่ยต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายช่ือและคุณสมบตัิของนกัลงทุนที่ จะสามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่
บริษัทฯ ในการขยายการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายช่ือพร้อมรายละเอียดข้อมลูของนกั
ลงทนุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบตอ่ไป 

2. ราคาเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีใ้ห้แก่ บคุคลในวงจ ากดั  โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะค านวณราคาเสนอขายโดยวิธีการส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ (“Book-

Building”) โดยช่วงราคาที่จะถูกก าหนดโดยวิธี Book-Building นัน้ จะก าหนดจากความต้องการของนกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลกัษณะเฉพาะ และ/หรือ รวมถึงพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้ นบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลาที่เสนอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ติดต่อกนัก่อนวนัที่ท าการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่ต ่ากว่า
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ซึง่เทา่กบัหุ้นละ 13.50 บาท  

อยา่งไรก็ดี ราคาดงักลา่วอาจจะต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนั
ท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เพื่อขออนมุตัิ
ให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 สงิหาคม 2557 ซึง่จะเทา่กบั 15.70 
บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

3. ระยะเวลาเสนอขาย 

ภายใน 1 ปี หลงัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 มีมติอนมุตัิวาระเพิ่มทนุ 

4. เหตุผลที่บริษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทนุจ านวนไม่น้อยกว่า 
1,620.00 ล้านบาท (ภายใต้สมมติฐานราคาเสนอขายขัน้ต ่าที่ 13.50 บาทตอ่หุ้น) ซึง่เมื่อรวมกบัเงินเพิ่มทนุที่บริษัทฯ 
จะระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมอีกจ านวน 859.03 ล้านบาท (ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัเต็มจ านวน) บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทนุจ านวนไม่น้อยกว่า 2,479.03 ล้านบาท โดย บริษัทฯ มีแผนที่จะน า
เงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนตามแผนกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการ
แขง่ขนัให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ รวมถึงจะน าสว่นหนึง่ไปช าระคืนหนีก้บัสถาบนัการเงิน เพื่อด ารงอตัราสว่นทางการเงินของ
บริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

บริษัทฯ จะก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น และ
อาจรวมถึงหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ในราคาไม่ต ่ากว่า 13.50 
บาทตอ่หุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จดัการการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในครัง้นี  ้ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วอาจจะต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ จะค านวณ
ราคาเสนอขายโดยวิธีการส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ (Book-Building) โดยช่วงราคาที่จะถกูก าหนดโดยวิธี 
Book-Building นัน้ จะก าหนดจากความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุที่มีลกัษณะเฉพาะ และ/
หรือ รวมถึงพิจารณาจากราคาถวัเฉลี่ยของหุ้นบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เสนอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ติดต่อกนั
ก่อนวนัท่ีท าการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 พิจารณามอบหมาย เช่น (1) การจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ 
อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสาร
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และหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

เพื่อการลงทนุตามแผนกลยทุธ์การลงทนุของกลุม่บริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 
และช าระคืนหนีส้ถาบนัการเงินเพื่อด ารงอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบัฐานะการเงินของบริษัทฯ พร้อมขยายฐานนกัลงทนุของบริษัทฯ และเสริมสภาพคลอ่งของหุ้น
บริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนค านึงถึงความแน่นอนในการที่จะได้รับเงินเพิ่มทุนรวมถึง
ระยะเวลาและขัน้ตอนในการด าเนินการ  

7. สัดส่วนการถอืหุ้นของบุคคลในวงจ ากัดภายหลังการเพิ่มทุน 

ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้นีซ้ึง่รวมถึงการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 63,631,793  หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเต็มจ านวน) และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 120,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  บคุคลในวงจ ากดัจะถือหุ้น
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14.63 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วภายหลงัการเพิ่มทนุ 

8. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ราคาเสนอขายบคุคลในวงจ ากดัที่เทา่กบั 13.50 บาทตอ่หุ้น จะเกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นดงันี ้

ราคาหุ้นภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและบคุคลในวงจ ากดั  

(Theoretical Ex-Rights and Private placement Price: TERPP) 

= 
(หุ้นเดมิ x ราคาตลาด) + (หุ้น RO x ราคาเสนอขาย RO) + (หุ้น PP x ราคาเสนอขาย PP ขัน้ต ่า) 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ 

โดยที ่
หุ้นเดิม = หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 13 สงิหาคม 2557 
ราคาตลาด = 15.70 บาทต่อหุ้น (ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่ 13 สิงหาคม 2557 ซึ่ง
เป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ)  

หุ้น RO = หุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ 
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

ราคาเสนอขาย RO = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้น
ที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

หุ้น PP = หุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
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ราคาเสนอขาย PP ขัน้ต ่า = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัขัน้ต ่าที่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ 

= หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP 

TERPP = (636,317,936x15.70)+(63,631,793x13.50)+(120,000,000x13.50)  
  (636,317,936 + 63,631,793 + 120,000,000)  
 =  15.21 บาทตอ่หุ้น 
ผลกระทบตอ่ราคาตลาด = ราคาตลาด – TERPP 
  ราคาตลาด 
 = (15.70 - 15.21)   
          15.70  
 =  3.14% 

ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

= หุ้น PP 
 จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ 

โดยที ่
หุ้น PP = หุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ 

= หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP 
= 120,000,000   

  819,949,729   
 = 14.63% 

ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ผลกระทบต่อสิทธิออก
เสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมสงูสดุคือ 
หุ้น PP = หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้(RO + PP) 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ 

= หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP 
= 183,631,793  

  819,949,729   
 = 22.40% 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรของผู้ ถือหุ้นเดิม (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย  – EPS หลงัเสนอขาย) /  EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิ/หุ้นเดิม ซึง่เทา่กบั -2,546,131,889 / 636,317,936  

หรือ -4.00 บาทตอ่หุ้น  
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EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (หุ้นเดิม + หุ้น RO + หุ้น PP) ซึง่เทา่กบั 
-2,546,131,889 / (636,317,936 + 63,631,793 + 120,000,000)  
หรือ -3.11 บาทตอ่หุ้น  

ก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน (งวด 1 ก.ค. 2556 ถึง 30 มิ.ย. 2557) ซึง่เทา่กบั  
-2,546.13 ล้านบาท 
 

ดงันัน้   
EPS Dilution = (-4.00 – (-3.11))/-4.00  
 = 22.4% 

 

9. ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ 

บคุคลในวงจ ากดัที่บริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ จะไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือ
เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจอย่างมี
นยัส าคญั รวมถึงสทิธิในการออกเสยีงของบคุคลดงักลา่วจะเทา่เทียมกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
และจะไม่มีบุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้รายใดเข้าข่ายต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
(Tender Offer) 

 

 
 
 
 
  


