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สวนที่ 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

1. รายละเอียดหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย  

 การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปภายใตหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัท      
อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  จํานวน 28,000,000 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวน
หุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมดภายหลงัการเสนอขายคร้ังน้ี ลักษณะหลกัทรัพยที่เสนอขายมีดังนี้ 

 ผูเสนอขาย : บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากดั (มหาชน) 
    R.S. Promotion Public Company Limited 

 ที่อยูผูเสนอขาย : 419/1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ ซอยลาดพราว 15  
    ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
    กทม. 10900 โทรศัพท 0-2511-0555 

 ลักษณะหลกัทรัพย : หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

 จํานวนหุนออกใหมทีเ่สนอขาย : 28,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 20 ของหุนท่ีเรียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ 

 การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนท่ัวไปท้ังจํานวน 

 ราคาเสนอขายหุนละ : 28 บาท 

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในคร้ังนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้ 

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน  8,400,000 หุน 

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 5,600,000 หุน 

เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 4,200,000 หุน 

เสนอขายตอนักลงทุนรายยอย  9,800,000 หุน 

� เสนอขายตอบุคคลทั่วไป  9,700,000 หุน 

� เสนอขายตอนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย  100,000 หุน 

 
บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน 

หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เร่ือง การย่ืนและ
การยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรัพย 
ขอ 7(4) (ก)-(ณ)  

บุคคลทั่วไปที่เปนผูมี
อุปการะคณุของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 

หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย  
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กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย  

หมายถึง กรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

นักลงทุนรายยอย หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป และผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนราย
ยอยสัญชาติไทย 

บุคคลทั่วไป หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 
5.2  

นักลงทุนรายยอยสัญชาติ
ไทย 

หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทยท่ีมาลงทะเบียน
รับสิทธิการไดรับจัดสรรหุนในวันท่ีมารับฟงการเสนอขอมูลของบริษทั 
อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 
 ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไร
ก็ด ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 

 หุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายจํานวน 28,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัทฯ ทุกประการ 

1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 

 บริษัทฯ ไดย่ืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2546 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป  

2.  ขอจํากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย  

 หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  

3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย  

 การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ีจะกระทํา
โดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งใชอัตราสวนลดที่รอย
ละ 13 ประกอบกับการใชวิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) เชน อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E 
ratio) โดยในระยะ 90 วันทําการท่ีผานมา (ต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 2546) บริษัทเทียบเคียงในตลาดหลักทรัพยมีอัตราสวน
ราคาหุนตอกําไรตอหุนอยูในชวง 14.5-19.9 เทา รวมท้ังไดมีการทํา Bookbuilding ซ่ึงเปนวิธีการสอบถามปริมาณความ
ตองการซ้ือหุนของนักลงทุนสถาบันและระดับราคาเสนอขาย โดยการตัง้ชวงราคา (Price range) แลวเปดโอกาสใหนักลงทุน
สถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
(ก) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายจะเปนราคาท่ีมีนักลงทุนสถาบันตองการซื้อที่ทําใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงนิท่ีตองการและยังมีความ
ตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง  

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

 - ไมมี – 
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5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

 การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

 บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 25, 27 อาคารเลครัชดา 
เลขที่ 193/104, 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 

(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

 บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 287 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรตี้สแควร ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709 

 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากดั 
 เลขที่ 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6150 

 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากดั 
 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 

 บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 21/3 ชั้น 1 อาคารไทวาทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2677-3333 

 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากดั 
 เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2697-3700 โทรสาร 0-2266-6688 

 บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797 
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5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

 เงือ่นไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

 บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนท่ัวไปรวมท้ังส้ิน 28,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาที่ระบุในขอ 1 ภายใต
เงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน   

 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย 

 บริษัทฯ ตกลงจายเงนิคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ี
ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,166,400 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยออกเช็คลงวันท่ีเดียวกันกับวันที่บริษัทฯ 
ไดรับชําระเงินคาจองซ้ือจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) 

จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

หุนจํานวน 28,000,000 หุน ในราคาหุนละ 28 บาท 784,000,000 บาท 
หัก  คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ 23,520,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 760,480,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 27.16 บาท 

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  627,200 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 250,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 23,520,000 บาท 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 400,000 บาท 
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 110,000 บาท 
คาใชจายอื่น ๆ โดยประมาณ 9,000,000 บาท 
รวมคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 33,957,200 บาท 

5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย  

ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญไดที่สํานักงานของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดตั้งแตเวลา 16:00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2546   

ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) ใบจองซ้ือหุนสามัญและ
หนังสือชีช้วนซ่ึงมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยและ
ใบจอง เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซ้ือหุน ตั้งแตเวลา 15:00 น. ของวันที่ 8 
พฤษภาคม 2546 จากเว็บไซตชื่อดังตอไปนี้ www.assetplus.com  

5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย 

 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแก
บุคคลของบริษัทฯ ท่ีถกูหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
จอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุน



               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  สวนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 

 สวนท่ี 3 หนา 5 

 

ท้ังหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนาย 
และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม และ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลกัทรัพย  

 บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไปที่เปนนัก
ลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 8,400,000 หุน (ข) บุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน 
5,600,000 หุน (ค) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน 4,200,000 หุน (ง) บุคคลท่ัวไป
จํานวน 9,700,000 หุน และ (จ) นักลงทุนรายยอยสัญชาติไทยจํานวน 100,000 หุน 

ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ด ี
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท  

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 8,400,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามท่ีระบไุวในขอ 5.2 (ก) โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซ้ือหุนครบตามจํานวนทีกํ่าหนด
แลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของ
นักลงทุนประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 5,600,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหอยูในดลุยพินิจของบริษัทฯ โดย
จะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองเปน
ทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซ้ือหุนครบตามจํานวนท่ีกาํหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 4,200,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

การจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดสรรของบริษัทฯ   

5.6.4 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 9,700,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุน
ใหแกลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ซ่ึงจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนข้ันต่าํจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหาก
ยอดการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธใิน
การปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ 

5.6.5 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 100,000 หุน ใหแกนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย 

 ผูจองซ้ือท่ีเปนนกัลงทุนรายยอยท่ีมารับ “ใบยืนยันการไดรับฟงการเสนอขอมูลของบริษัท” (ใบยืนยันฯ) สามารถ
ลงทะเบียนรับสิทธิการไดรับจัดสรรหุนในงานวันนําเสนอขอมูลของบริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใบยืนยันฯ 1 
ใบ สามารถแสดงสิทธิพิเศษในการรับจัดสรรหุนจํานวน 500 หุนในวันจองซ้ือ โดยทําการแจกใหนักลงทุนรายยอยจํานวน 200 
ใบ ในลักษณะมากอนไดกอน (First Come First Serve)  



               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  สวนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 

 สวนท่ี 3 หนา 6 

 

 ท้ังน้ี นักลงทุนรายยอยที่มารับใบยืนยันฯ จะตองมาแสดงความจํานงพรอมใบยืนยันฯ ตอผูจัดการการจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ในวันจองซื้ออีกครั้ง พรอมท้ังปฏิบัติตามขั้นตอนการจองซ้ือตาม 5.7.5 จึงถือ
วาการจองซ้ือนั้นสมบูรณ อนึ่ง ใบยืนยันฯ มิใชใบจองซ้ือหุน จะทําการโอนเปลี่ยนมือไมได  

 สําหรับหุนท่ีเหลอืจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจําหนายและรับประกนัการจําหนายตามท่ีระบไุวในขอ 5.2 (ก) 
ขอสงวนสิทธใินการนาํมาจัดสรรใหแกกลุมใดก็ได 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชใีหแกผูจองซ้ือท่ีประสงคจะฝาก
หุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซ้ือหุนทีป่ระสงคจะรับใบหุน
ทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตัง้แตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน 

5.7.1 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองจองซื้อหุนเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถ
จองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ะบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 
ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ 
และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลใน
กรณีผูมีอาํนาจลงนามมิไดถือสัญชาตไิทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอตัโนมัติ (หรือท่ีเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ี
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพ่ือการ
จองซ้ือหุน” 

  ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ท่ีไดดําเนินการแจงความประสงคให
โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงักลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

 (ค) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 
5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบไุวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซ้ือหุน
เปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืนระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และหากย่ืนหลังเวลา 12.00 น. 
ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 จะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงนิอัตโนมัติเทาน้ัน โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)” เลขที่บัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย  

 (ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซ้ือของผูจองซ้ือที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค)  
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5.7.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองจองซ้ือหุนเปนทวีคูณของ 100 
หุน สามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
16.00 ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ 
หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคญัของบริษัท (ถามี) 
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

� ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชนพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

� ผูจองซ้ือนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุไมเกิน 6 
เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถามี) และ
สําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอตัโนมัติ (หรือท่ีเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ี
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพ่ือการ
จองซ้ือหุน” พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

 ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ
ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงนิอัตโนมัตดัิงกลาวมีผลใชบังคบัแลวในวันจองซ้ือ 

 (ค) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 
5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายท่ีระบไุวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซ้ือหุน
เปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืนระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และหากย่ืนหลังเวลา 12.00 น. 
ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 จะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงนิอัตโนมัติเทาน้ัน โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)” เลขที่บัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย 

 (ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซ้ือของผูจองซ้ือที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค) 

5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองจองซื้อหุนเปนทวีคูณของ 100 หุน 
สามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
16.00 ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ 
และแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอตัโนมัติ (หรือท่ีเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
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ธนาคาร”) หรือดราฟท เพยีงฉบับเดียวเตม็จํานวนเงนิและตองสามารถเรียกเกบ็เงนิไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ี
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพ่ือการ
จองซ้ือหุน” พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

  ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ท่ีไดดําเนินการแจงความประสงคให
โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงักลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

 (ค) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 
5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบไุวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซ้ือหุน
เปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืนระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และหากย่ืนหลังเวลา 12.00 น. 
ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 จะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงนิอัตโนมัติเทาน้ัน โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)” เลขที่บัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย 

 (ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซ้ือของผูจองซ้ือที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค)  

5.7.4 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถ
จองซ้ือผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันท่ี 12 พฤษภาคม 
2546 ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ 
หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคญัของบริษัท (ถามี) 
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

� ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชนพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

� ผูจองซ้ือนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุไมเกิน 6 
เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถามี) และ
สําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอตัโนมัติ (หรือท่ีเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ี
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 และขดีครอมส่ังจายผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

  ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ท่ีไดดําเนินการแจงความประสงคให
โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

 (ค) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.4 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 
5.7.4 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ในกรณีชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
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โอนเงินอตัโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืนระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 
2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 
2546 จะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทานั้น โดยผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ข) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือในสวนของตนเขาบัญชี บมจ. หลักทรัพย แอส
เซท พลัส จํากัด เพ่ือการจองซือ้หุน และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบไุวในขอ 5.2 (ก) จะ
เปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)” 
เลขท่ีบัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย  

 (ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.4 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.4 (ก) – (ค)  

5.7.5 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย 

 ผูจองซ้ือที่ไดรับสิทธิจะตองนําสิทธิที่ไดรับมาจองซื้อโดยลงลายมือชื่อในเอกสารใบจองซ้ือและยื่นเอกสารแนบพรอมใบ
จองซ้ือดวยตัวเอง ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 มาย่ืนท่ี บริษัทหลกัทรัพย แอสเซท พลัส 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 193/111-115 ช้ัน 27 อาคาร เลครัชดา ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0-2686-6000, 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 หรือ ท่ีสาขา 
ท้ัง 3 แหงของบริษัทคือ  

� สาขาอาคารสยามทาวเวอร ตั้งอยูที่ อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 10 ยูนิต B2 เลขท่ี 989 ถนน พระราม 
1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0-2670-9999, 0-2263-8499 
โทรสาร 0-2670-9996 

� สาขาอาคารสินธร ตั้งอยูที่ อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 15 เลขท่ี 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330 โทรศัพท 0-2263-8999, 0-2690-4499 โทรสาร 0-
2690-4455 

� สาขาอาคารสีลมคอมเพล็กซ ตั้งอยูที่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 17 เลขท่ี 191 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท 0-2353-7555, 0-2621-4111 โทรสาร 0-
2621-4198 

 ผูลงทะเบียนที่ไดรับสิทธิจะตองลงลายมือชื่อในเอกสารใบจองซ้ือและย่ืนเอกสารแนบพรอมใบจองซ้ือดวยตัวเอง 
ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 มิฉะนั้น จะถือวาผูท่ีไดรับสทิธิการไดรับจัดสรรหุนรายน้ัน
สละสิทธิ์ หุนในสวนท่ีมีการสละสิทธ์ิ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะ
สามารถจัดสรรใหกับกลุมใดก็ได  

  ผูใชสิทธิการไดรับจัดสรรหุนตองชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเตม็จํานวนท่ีจองซ้ือ โดยจะตองชําระเงินเปน
แคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่รียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีเดียวกนั โดยขีดครอมส่ังจาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน” พรอมทั้งเขียนช่ือ 
นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมเขาบัญชี “บัญชจีองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน 
บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
ตลาดนอย 

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

 หากมีผูจองซ้ือหุนเกนิกวาสัดสวนหุนท่ีจะจัดสรรใหท่ีระบใุนขอ 1 ใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 
ดําเนินการตามหลกัเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนทีร่ะบใุนขอ 5.6  
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน 

  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ 
ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซ้ือตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ทั้งนี้ ในกรณีทีไ่ม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอตัรารอยละ 7.5 ตอป โดยคาํนวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชาํระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนท่ีจองซื้อ 

 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยไม
มีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คชีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบ้ียในอตัรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชาํระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการ
สงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจอง
ซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ
หรือเนื่องจากผิดเง่ือนไขในการจองซื้อ  

 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรอนั
เนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซ้ือ โดยผูจองซื้อตอง
ติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ  

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2546 โดยผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอใหนาํหุนท่ีตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซ้ือขายแบบไร
ใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยจนกวาจะไดรับใบหุน  

ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณใีดกรณีหน่ึงใน  2 กรณี ดังตอไปนี้ คอื 

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของ
บริษัทหลกัทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชซ้ืีอขายหลกัทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากดั จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรในชื่อของ“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบญัชีจํานวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีนี้ ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คอื 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการ
จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีน้ี ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบ
หุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซ้ือจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ข) แทน 

  
 


