บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทัว่ ไปภายใตรางหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม
มีเดีย จํากัด (มหาชน) จํานวน 44,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 22 ของจํานวนหุน ทีเ่ รียกชําระแลว
ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ โดยมีลักษณะหลักทรัพยทเ่ี สนอขายดังนี้

1.2

ผูเ สนอขาย

:

บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
GMM Media Public Company Limited

ที่อยูผูเสนอขาย

:

เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น 36-38 ถ.สุขุมวิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลักษณะหลักทรัพย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

:

44,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 22 ของหุน ทีเ่ รียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน ในครัง้ นี้

การเสนอขายและจัดสรร

:

ประชาชนทัว่ ไปทัง้ จํานวน

ราคาเสนอขายหุนละ

:

* บาท

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดในครัง้ นี้ มีสดั สวนในการเสนอขายดังนี้
เสนอขายบุคคลทัว่ ไป
เสนอขายบุคคลทัว่ ไปทีเ่ ปนนักลงทุนประเภทสถาบัน
เสนอขายตอบุคคลทัว่ ไปทีเ่ ปนผูม ีอปุ การะคุณ

1.3

17,600,000 หุน
15,400,000 หุน
11,000,000 หุน

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญของบริษัทฯ ทีเ่ สนอขายจํานวน 44,000,000 หุน ในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน สามัญเดิม
ของบริษัทฯ ทุกประการ
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1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย

บริษทั ฯ ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ให
พิจารณารับหุน ของบริษทั ฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพจิ ารณาแลวเห็นวาบริษทั ฯ มี
คุณสมบัตคิ รบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวน
คุณสมบัตเิ รือ่ งการกระจายการถือหุน รายยอย และเมือ่ บริษทั ฯ ไดจําหนายหุนตอประชาชนทั่วไปซึ่งทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษทั ฯจะดําเนินการใหรบั หุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดแลวทัง้ หมดของบริษทั ฯ
3.

ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรัพยทเ่ี สนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้จะกระทําโดยการ
ประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธสี วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ประกอบกับการใชวิธเี ทียบเคียง
กับราคาตลาด (Market Comparable) ซึง่ เปนราคาทีท่ าํ ใหบริษทั ฯ ไดรบั จํานวนเงินทีต่ อ งการและยังมีความตองการหุนเหลืออยู
มากพอทีค่ าดวาจะทําใหราคาหุน มีเสถียรภาพในตลาดรอง จึงเปนทีม่ าของราคาทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้
4.

ราคาหุน สามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยในครัง้ นี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจดั จําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก)

ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 27 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988
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(ข)

ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
1. บริษทั หลักทรัพย บีที จํากัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9300
2. บริษทั หลักทรัพยไทยพาณิชย
130-132 ชั้น 2, 25, 26 อาคารสินธร ทาวเวอร 3
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801
3. บริษทั หลักทรัพย เอส จี จํากัด
320 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2639-1200 โทรสาร 0-2238-4271
4. บริษทั หลักทรัพย ฟนนั ซา จํากัด
ชั้น 8 อาคารทิสโกทาวเวอร
48/14-15 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301
5. บริษทั หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 25 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร
323 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8290
6. บริษทั หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 10 เมอรควิ รี่ ทาวเวอร
540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862
7. บริษทั หลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํากัด
ชั้น 17 เมอรควิ รี่ ทาวเวอร
540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799
8. บริษทั หลักทรัพย ธนชาติ จํากัด
ชั้น 18 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8555 โทรสาร 0-2216-9261

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

สวนที่ 3 หนา 3

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
9. บริษทั หลักทรัพย ไอบี จํากัด
ชั้น 1 อาคารสินทร 1
132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2263-2717 โทรสาร 0-2263-2718
10. บริษทั หลักทรัพย ไซรัส จํากัด
ชั้น 12, 15, 17 อาคารอัลมาลิงค 25 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2264-9999 โทรสาร 0-2646-9994
5.3

เงือ่ นไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
เงือ่ นไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษทั ฯ ตกลงมอบหมายใหผจู ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามทีไ่ ดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูด าํ เนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เสนอขายตอประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น
44,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาทีร่ ะบุในขอ 1 ภายใตเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในหนังสือสัญญาแตงตัง้ ผูจดั จําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุน
คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษทั ฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผจู ดั การการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจ ัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทัง้ สิน้ * บาท (ไมรวม
ภาษีมลู คาเพิม่ ) โดยชําระภายใน 5 วันทําการ นับแตวนั ทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั ชําระเงินคาจองซือ้ จากผูจ ัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย
จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น
หุน จํานวน 44,000,000 หุน ในราคาหุนละ * บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขาย
จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษทั ฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอืน่ ๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษทั ฯ จะไดรับตอหุน โดยประมาณ
5.4

ประมาณคาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรบั หลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาพิมพหนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน โดยประมาณ
คาใชจา ยอืน่ ๆ โดยประมาณ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมดในการเสนอขายหลักทรัพย
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
บุคคลทัว่ ไป
บุคคลทัว่ ไปทีเ่ ปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน

หมายถึง ผูจ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ หุน ผานผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
หมายถึง ผูล งทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เรือ่ ง การยื่นและการยกเวนการยืน่ แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 7(4) (ก)-(ณ) ซึง่ จองซือ้ หุน
ผานผูจ ัดการการจัดหนายและรับประกันการจําหนาย
บุคคลทัว่ ไปทีเ่ ปนผูม อี ปุ การะคุณ หมายถึง ผูม อี ปุ การะคุณของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึง่ จองซือ้
หุน ผานผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ผูป ระสงคจะจองซือ้ หุน สามารถติดตอขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อไดทส่ี าํ นักงานของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 ตัง้ แตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ตั้งแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลมีผลบังคับใช
ทัง้ นีผ้ ปู ระสงคจะจองซือ้ หุน สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือ
ชีช้ วนทีย่ น่ื ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและใบจอง เพือ่ ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญครัง้ นีไ้ ดกอ นทําการจองซือ้ หุน
ตั้งแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลมีผลบังคับใช
จากเว็บไซตชอ่ื ดังตอไปนี้
www.assetplus.com
5.6

วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย

ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 จะ
ไมจดั สรรหุนทีเ่ สนอขายใหแกตนเอง ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่
เกีย่ วของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจดั สรรหุน ทีเ่ สนอขายใหแกบุคคลของบริษทั ฯ ทีถ่ กู หามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา ดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยทอ่ี อก
ใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุน ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ ของผูจ องซือ้ หุน ทัง้ หมด
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงคในการจัดสรรหุนในครัง้ นีโ้ ดยแบงออกเปน 3 สวนใหญคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทัว่ ไปจํานวน
17,600,000 หุน (ข) บุคคลทั่วไปทีเ่ ปนนักลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 15,400,000 หุน และ (ค) บุคคลทัว่ ไปทีเ่ ปนผูม ี
อุปการะคุณจํานวน 11,000,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดหี ากถึงวันครบกําหนดทีเ่ สนอขายแลว ปรากฎวาหุน ทีจ่ ัดสรรในสวนของ (ก) หรือ (ข) หรือ (ค)
เสนอขายไมหมด ผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะทําจัดสรรใหแลวเสร็จภายในหนึง่ วันทําการถัดไปโดย
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดลุ ยพินจิ ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนทีจ่ ดั สรรใหแก
นักลงทุนในแตละประเภทเพือ่ ทําใหการจองซือ้ หุนครัง้ นีป้ ระสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
5.6.1 วิธจี ดั สรรหุน จํานวน 17,600,000 หุน ใหแกบคุ คลทัว่ ไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทัว่ ไปนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจ ัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะจัดสรรใหกบั ผูท เ่ี ปน
ลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจ ดั จําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 กอนแลวจึงจัดสรรใหบุคคลอื่น ๆ ตอไป โดยจะทําการ
จัดสรรหุน ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน ใหแกบคุ คลใดก็ได และหากยอดการจองซือ้
หุน ของผูจ องซือ้ บุคคลทัว่ ไปครบตามจํานวนทีก่ าํ หนดแลว ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซือ้
หุน ของบุคคลทัว่ ไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
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5.6.2 วิธจี ดั สรรหุน จํานวน 15,400,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซือ้ หุนใหแกบุคคลทั่วไปทีเ่ ปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของผูจ ดั การการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และหากยอดการจองซือ้ หุน ครบตามจํานวนทีก่ ําหนดแลว ผูจ ัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซือ้ หุน กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
5.6.3 วิธจี ดั สรรหุน จํานวน 11,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทัว่ ไปทีเ่ ปนผูม อี ปุ การะคุณ ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของผูบ ริหารบริษทั ฯ
บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผจู องซือ้ ทีป่ ระสงคจะฝากหุน
ไวในบัญชีของบริษทั หลักทรัพยซง่ึ ผูจ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุน ใหผจู องซื้อหุน ทีป่ ระสงคจะรับใบหุน
ทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตัง้ แตวนั สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซือ้ หุน

5.7.1 สําหรับผูจ องซือ้ บุคคลทัว่ ไป
ผูจ องซือ้ ประเภทบุคคลทัว่ ไปจะตองปฏิบตั ติ ามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจ องซือ้ จะตองจองซือ้ หุน ขัน้ ต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคณ
ู ของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษทั (ถามี)
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (สําหรับนิติบุคคล) และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูม อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลนัน้
หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูม อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลในกรณีผมู ี
อํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจ องซือ้ ตองชําระเงินคาจองซือ้ ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้ โดยวิธีชาํ ระเงินมีดงั นี้
 หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 กอนเวลา 12:00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
(หรือทีเ่ รียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันทีว่ นั
เดียวกับวันทีจ่ องซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน
 หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 หลังเวลา 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้ เปนเงินสดเทานั้น
(ค) ผูจ องซือ้ ทีช่ าํ ระเงินคาจองซือ้ หุน ดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่ รียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหชดี
ครอมเช็ค สัง่ จายผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไว
ในขอ 5.2 (ก) และ (ข)
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซือ้ ในขอ (ข) มายีน่ ความจํานง
ขอจองซือ้ และชําระเงินไดทผ่ี จู ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) ตัง้ แตเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2545 โดยในการจองซือ้
เจาหนาทีท่ ร่ี บั จองซือ้ หุน จะลงลายมือชือ่ รับจองเพือ่ เปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผจู องซือ้
(จ) ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ข) จะโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของผูจัดการการจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) โดยผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูท าํ การโอนเงินของยอดจองซือ้
รวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 741-101442-2 ของธนาคารกสิกรไทย สาขายอยอโศก
(ฉ) ผูท ย่ี น่ื ความจํานงในการจองซือ้ และไดชาํ ระคาจองซือ้ หุน ไวแลว จะยกเลิกการจองซือ้ หุน และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจองซือ้ ทีด่ าํ เนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตาม
วิธกี ารดังตอไปนี้
(ก) ผูจ องซือ้ จะตองจองซือ้ หุน ขัน้ ต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคณ
ู ของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษทั (ถามี)
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (สําหรับนิติบุคคล) และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูม อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลนัน้
หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูม อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลในกรณีผมู ี
อํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจ องซือ้ ตองชําระเงินคาจองซือ้ ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้ โดยวิธีชาํ ระเงินมีดงั นี้
 หากทําการจองซือ้ ในวันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 กอนเวลา 12:00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
(หรือทีเ่ รียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันทีว่ นั
เดียวกับวันทีจ่ องซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน
 หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 หลังเวลา 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้ เปนเงินสดเทานั้น

(ค) ผูจ องซือ้ ทีช่ าํ ระเงินคาจองซือ้ หุน ดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่ รียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหชดี
ครอมเช็ค สัง่ จายผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ในขอ 5.2 (ก) โดยผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั จีเอ็ม
เอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 741-1-01442-2 ของธนาคารกสิกรไทย สาขายอยอโศก
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซือ้ ในขอ (ข) มายืน่ ความจํานง
ขอจองซือ้ และชําระเงินไดทส่ี าํ นักงานผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ตัง้ แตเวลา 09:00 –
16:00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 โดยในการจองซือ้ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนจะลง
ลายมือชือ่ รับจองเพือ่ เปนหลักฐานในการรับจองหุน ใหแกผจู องซือ้
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
(ฉ) ผูท ย่ี น่ื ความจํานงในการจองซือ้ และไดชาํ ระคาจองซือ้ หุน ไวแลว จะยกเลิกการจองซือ้ หุน และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ องซือ้ ทีด่ ําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก)–
(ง)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1 ผูจ องซือ้ ประเภทบุคคลทัว่ ไป
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน เกินกวาจํานวนหุน ทีเ่ สนอขายแกผจู องซือ้ ประเภทบุคคลทั่วไป
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของผูจดั

5.8.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน เกินกวาจํานวนหุน ทีเ่ สนอขายแกบคุ คลทัว่ ไปทีเ่ ปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูใ นดุลยพินิจ
ของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก)
5.8.3 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน เกินกวาจํานวนหุน ทีเ่ สนอขายแกผจู องซือ้ ประเภทบุคคลทั่วไปทีเ่ ปนผูม อี ปุ การะคุณ
ดุลยพินจิ ของผูบ ริหารบริษทั ฯ
5.9

ใหอยูใ น

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
(ก) วิธกี ารคืนเงินคาจองซือ้ ใหแกผจู องซือ้ ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรหุน

ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย รายทีเ่ ปนผูร บั จอง
ซือ้ หุน จากผูจองซือ้ หุน ที่ไมไดรบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ จะทําการคืนเงินคาจองซือ้ ใหแกผจู องซือ้ ผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสัง่ จายผูจ องซือ้ ตามชือ่ ทีร่ ะบุไวในใบจองซือ้ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นีใ้ นกรณีทไ่ี มสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน ในสวนทีไ่ มไดรบั การ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ องซือ้ จะไดรบั ดอกเบีย้ ในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ นกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันทีไ่ ดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา ในกรณีใดๆ หากไดมกี ารสงเช็คคืนเงินคาจองซือ้ หุน ทาง
ไปรษณียล งทะเบียนตามทีอ่ ยูท ร่ี ะบุไวในใบจองซือ้ โดยถูกตองแลว ใหถอื วาผูจ องซือ้ ไดรบั เงินจองซือ้ คืนแลวโดยชอบ และผูจอง
ซือ้ จะไมมสี ทิ ธิเรียกรองดอกเบีย้ และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
(ข) วิธกี ารคืนเงินคาจองซือ้ ใหแกผจู องซือ้ ทีไ่ ดรบั การจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุน ทีจ่ องซือ้
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย รายทีเ่ ปนผูร บั จอง
ซือ้ หุน จากผูจองซือ้ ทีไ่ ดรบั การจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุน ทีจ่ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซือ้ ในสวน
ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรใหแกผจู องซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คชีดครอมเฉพาะสัง่ จายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซือ้ หุนในสวนทีไ่ มไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซือ้ หุนได
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ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ องซือ้ จะไดรบั ดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ นกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันทีไ่ ดมกี ารชําระคืน
ตามวิธกี ารดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา ในกรณีใดๆ หากไดมกี ารสงเช็คคืนเงินคาจองซือ้ หุน ทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถอื วาผูจ องซือ้ ไดรบั เงินจองซือ้ คืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบีย้ และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบนั บริษทั ฯ ไดเปดบัญชีฝากหลักทรัพยกบั บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ ใหบริการรับ
ฝากใบหุน ทีจ่ องซือ้ ในการเสนอขายครัง้ นีไ้ วกบั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจ องซือ้ สามารถใชบริการของศูนยรบั ฝาก
หลักทรัพย และเขาสูร ะบบซือ้ ขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพือ่ ใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุน เขา
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั้นลง และเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหนุ ของบริษทั เริม่ ทําการซือ้ ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ แตกตางกับ
กรณีทผ่ี จู องซือ้ ประสงคจะขอรับใบหุน ซึง่ ผูจ องซือ้ จะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรบั ใบหุน
ในการเสนอขายหุน สามัญครัง้ นี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใด กรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีทผ่ี จู องซือ้ ประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุน ในชือ่ ของผูจองซือ้ นายทะเบียนหุน ของบริษทั ฯ คือ
บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุน ตามจํานวนที่ไดรบั การจัดสรรใหแกผไู ดรบั การ
จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซือ้ หุน ในกรณี
นีผ้ ไู ดรบั การจัดสรรหุน จะไมสามารถขายหุน ทีไ่ ดรบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรบั ใบหุน ซึง่
อาจไดรบั ภายหลังจากที่หนุ ของบริษทั ฯ ไดรบั อนุมตั ใิ หเขาทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
(ข) ในกรณีทผ่ี จู องซือ้ หุน ประสงคจะใชบริการของศูนยรบั ฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคท่ีจะฝากไวในบัญชีของ
บริษทั หลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนน้ี ายทะเบียนหุน ของบริษทั ฯ คือ บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในชือ่ ของ“บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรบั ฝาก
หลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน ทีบ่ ริษทั หลักทรัพยนน้ั ฝากหุน อยู ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอด
บัญชีจาํ นวนหุน ที่ผจู องซือ้ ฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผจู องซือ้ ภายใน 45 วันนับจากวันปดจองซือ้ หุน ในกรณีน้ี ผูที่
ไดรบั การจัดสรร จะสามารถขายหุน สามัญทีไ่ ดรบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีทต่ี ลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอนุญาตใหหนุ สามัญของบริษทั ฯ ทําการซือ้ ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ค) ในกรณีทผ่ี จู องซือ้ ไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด กลาวคือ ผูจ องซือ้ หุนประสงคทจ่ี ะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูอ อกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ขาพเจา กรณีน้ี
บริษทั ฯจะดําเนินการนําหุนทีไ่ ดรบั จัดสรรฝากไวกบั “บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และ บริษทั ศูนยรบั
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุนทีบ่ ริษทั หลักทรัพยน้ันฝากอยู และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผจู องซือ้ ภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซือ้ หุน ในกรณีนผ้ี ทู ไ่ี ดรบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน สามัญทีไ่ ดรบั การ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหนุ ของบริษทั ฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
ในกรณีทผ่ี จู องซือ้ เลือกใหบริษทั ฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพยทผ่ี จู องซือ้ ประสงคจะฝากหุน ไวในบัญชีของบริษทั หลักทรัพยดงั กลาว มิฉะนัน้ แลว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะดําเนินการออกใบหุน ใหแกผูจองซือ้ ตามขอ 5.10 (ก) แทน
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