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“แกรมมี่” ประกาศความสาเร็จ แผนระดมทุนเข้ าเป้า หลังผู้ถือหุ้นโหวตไฟเขียว
นักลงทุนสถาบันขานรั บดีเยี่ยม เร่ งเดินหน้ ารุ กธุรกิจดิจทิ ัลทีวเี ต็มรู ปแบบ
================================================================================
นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
หรื อ แกรมมี่ เปิ ดเผยว่า “นับเป็ นก้ าวแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญอีกครัง้ หนึง่ ของแกรมมี่ ภายใต้ แผนการเพิ่มทุน
เพื่อหนุนยุทธศาสตร์ การขึ ้นแท่นผู้นาสื่อและผลงานบันเทิงครบวงจรที่สดุ ในเมืองไทย ด้ วยการเสริมศักยภาพการ
ดาเนินธุรกิจให้ แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน มัน่ ใจว่าประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้ รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้
นี ้จะเป็ นการพัฒนาครัง้ สาคัญของแกรมมี่ ทาให้ บริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่เข้ มแข็งขึ ้น ช่วยลดระดับหนี ้โดยรวมของ
บริษัท และเสริมเงินลงทุนสาหรับขยายธุรกิจดิจิทลั ทีวี ตลอดจนทาให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานในอนาคต
อันจะนาไปสูก่ ารพลิกโฉมเป็ นองค์กรที่สร้ างกาไร พร้ อมก้ าวสูก่ ารแข่งขันระดับภูมิภาค ซึง่ ในที่สดุ แล้ วทังผู
้ ้ ถือหุ้นและ
ลูกค้ า จะเป็ นผู้ที่ได้ รับผลประโยชน์จากแผนการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้อย่างเต็มที่ ”
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน
หุ้นสามัญ 183.63 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยแบ่งเป็ นหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 63.63 ล้ าน
หุ้น เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และหุ้นส่วนที่เหลือจะทาการ
จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบันทัง้
ไทยและต่างประเทศ ได้ มีสิทธิในการร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในก้ าวสาคัญของแกรมมี่ที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จในครัง้ นี ้
ขณะนี ้ การดาเนินงานเพิ่มทุน ได้ จดั สรรเสร็จสิ ้นตามกาหนดการเป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยในส่วนการจัดสรรหุ้นให้ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 13.50 บาทนัน้ บริษัทได้ รับเงินสดกว่า 766 ล้ านบาท และใน
ส่วนการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนแบบเฉพาะเจาะจงจานวนทังสิ
้ ้น 126.88 ล้ านหุ้นนัน้ ได้ รับผลตอบรับอย่าง
ยอดเยี่ยม จากนักลงทุนสถาบันทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงบริษัทจดทะเบียน และกลุม่ นักลงทุน High Net Worth
โดยยอดจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่ายอดเสนอขาย (Oversubscribe) ในอัตราส่วนมากถึง 1.20x เท่า สะท้ อนความมัน่ ใจ
ของนักลงทุน ที่มีตอ่ ศักยภาพการดาเนินธุรกิจของแกรมมี่ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยรวมผลจากการระดมทุนใน
ครัง้ นี ้ จะทาให้ แกรมมี่ได้ รับเงินสดทังสิ
้ ้น 2,479 ล้ านบาท และเป็ นการขยายฐานนักลงทุนของบริ ษัท เพิ่มสัดส่วน Free
Float เสริมสภาพคล่องของหลักทรัพย์ อีกทังช่
้ วยให้ บริ ษัทดารงอัตราส่วนทางการเงินให้ อยุใ่ นระดับที่เหมาะสม จาก
การลดสัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน (Interest-Bearing Debt to Equity) ลงจากปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 3.19

เหลือ 0.9 - 1.4 เท่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรในอนาคต ขณะที่นกั วิเคราะห์มีมมุ มองเชิงบวกต่อการเพิ่มทุน
ในครัง้ นี ้เช่นเดียวกัน ระบุแกรมมี่ถือเป็ นหุ้นเทิร์นอะราวด์ที่นา่ เข้ าลงทุน มีแนวโน้ มดีขึ ้นในอนาคต โดยมีทิศทางราคา
เป้าหมายใหม่ปรับเพิ่มขึ ้นกว่าเดิม เบื ้องต้ นประเมินว่าในปี 2559 คาดว่าจะกลับมาพลิกมีกาไร รวมทังยั
้ งมีแนวคิดที่จะ
จ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นหลังจากนันอี
้ กด้ วย
ระยะเวลาสองปี ที่ผา่ นมา แกรมมี่มีพฒ
ั นาการและประสบความสาเร็จในธุรกิจหลายๆ ด้ าน ทังการขยายธุ
้
รกิจ
แพลตฟอร์ มทีวีดาวเทียม โฮมช็อปปิ ง้ รวมทังการปรั
้
บเปลี่ยนครัง้ สาคัญด้ วยการรุกเข้ าสูด่ จิ ิทลั ทีวี ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ยุทธศาสตร์ การสร้ างมูลค่าเพิ่มจากคอนเท้ นต์ การต่อยอดพลิกฟื น้ ธุรกิจเพลงแบบครบวงจร ตลอดจนความชัดเจนของ
การเป็ นผู้นาในตลาดสื่อและบันเทิงชันน
้ าของประเทศไทย ขณะที่ภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ ้น บริ ษัทจะเดินหน้ าตาม
แผนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุง่ เน้ นทางด้ านธุรกิจหลัก (Core Business) ซึง่ ได้ แก่ ธุรกิจดนตรี และธุรกิจดิจิทลั ทีวี
ทังสองช่
้
อง โดยหลังจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจเพย์ทีวีในไตรมาส 3 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ ้น
กว่าไตรมาสก่อนถึงร้ อยละ 82 ทังนี
้ ้บริษัทเชื่อมัน่ ว่า แผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาวนับจากนี ้ไป จะทยอยส่งผล
ให้ กาไรของบริษัทปรับเพิ่มดีขึ ้นอีกอย่างต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรม
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