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สวนที่ 3
ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุน สามัญตอประชาชนทัว่ ไปภายใตหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัท
อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 28,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวน
หุน ทีเ่ รียกชําระแลวทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังนี้

1.2

ผูเสนอขาย

:

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน)
R.S. Promotion Public Company Limited

ที่อยูผูเสนอขาย

:

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

ลักษณะหลักทรัพย

:

หุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จํานวนหุน ออกใหมทเ่ี สนอขาย

:

28,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 20 ของหุน ทีเ่ รียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้

การเสนอขายและจัดสรร

:

ประชาชนทั่วไปทัง้ จํานวน

ราคาเสนอขายหุน ละ

:

28 บาท

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ มีสดั สวนในการเสนอขายดังนี้
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



เสนอขายตอนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย

9,700,000 หุน
100,000 หุน

หมายถึง ผูล งทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและ
การยกเวนการยืน่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ขอ 7(4) (ก)-(ณ)
หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด
บุคคลทั่วไปที่เปนผูมี
อุปการะคุณของบริษทั ฯ และ (มหาชน) และบริษทั ยอย
บริษัทยอย

บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน
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กรรมการ ผูบ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย
นักลงทุนรายยอย
บุคคลทั่วไป
นักลงทุนรายยอยสัญชาติ
ไทย
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หมายถึง กรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ ริหาร และพนักงานของ
บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป และผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนราย
ยอยสัญชาติไทย
หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ
5.2
หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทยที่มาลงทะเบียน
รับสิทธิการไดรับจัดสรรหุนในวันที่มารับฟงการเสนอขอมูลของบริษทั
อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่ กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไร
ก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในข อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท

1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุน สามัญของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายจํานวน 28,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน สามัญ
เดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย

บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2546 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุน สามัญของบริษทั ฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจาํ นวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นีจ้ ะกระทํา
โดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งใชอัตราสวนลดที่รอย
ละ 13 ประกอบกับการใชวิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) เชน อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E
ratio) โดยในระยะ 90 วันทําการทีผ่ า นมา (ตัง้ แตวนั ที่ 29 เมษายน 2546) บริษัทเทียบเคียงในตลาดหลักทรัพยมีอัตราสวน
ราคาหุนตอกําไรตอหุนอยูในชวง 14.5-19.9 เทา รวมทัง้ ไดมีการทํา Bookbuilding ซึง่ เปนวิธีการสอบถามปริมาณความ
ตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันและระดับราคาเสนอขาย โดยการตัง้ ชวงราคา (Price range) แลวเปดโอกาสใหนักลงทุน
สถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะซื้อมายังผูจัดการการจัด จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2
(ก) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายจะเปนราคาที่มีนักลงทุนสถาบันตองการซื้อที่ทําใหบริษัทฯ ไดรบั จํานวนเงินทีต่ อ งการและยังมีความ
ตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –
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5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
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การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจ ดั จําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษทั หลักทรัพย 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
บริษทั หลักทรัพย ซีมโิ ก จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 287 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรตี้สแควร ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709
บริษทั หลักทรัพย ทิสโก จํากัด
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6150
บริษทั หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741
บริษทั หลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 ชั้น 1 อาคารไทวาทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2677-3333
บริษทั หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2697-3700 โทรสาร 0-2266-6688
บริษทั หลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797
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5.3
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เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
เงือ่ นไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผจู ดั จําหนายหลักทรัพยตามทีไ่ ดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนทั่วไปรวมทัง้ สิน้ 28,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาที่ระบุในขอ 1 ภายใต
เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผจู ดั จําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,166,400 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยออกเช็คลงวันที่เดียวกันกับวันที่บริษัทฯ
ไดรับชําระเงินคาจองซื้อจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ )
หุน จํานวน 28,000,000 หุน ในราคาหุน ละ 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 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุน สามัญทีอ่ อกใหม
คาธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรบั หลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบีย น
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาใชจายอื่น ๆ โดยประมาณ
รวมคาใชจา ยทัง้ หมดในการเสนอขายหลักทรัพย

5.5

50,000
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33,957,200
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซือ้ หลักทรัพย

ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานัก งานของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดตั้งแตเวลา 16:00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม
2546
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) ใบจองซื้อหุนสามัญและ
หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ใบจอง เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซือ้ หุน ตั้งแตเวลา 15:00 น. ของวันที่ 8
พฤษภาคม 2546 จากเว็บไซตชื่อดังตอไปนี้ www.assetplus.com

5.6

วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย

ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบ ริหาร ผูถ อื หุนรายใหญ ผูม ี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุน ที่เสนอขายใหแก
บุคคลของบริษัทฯ ทีถ่ กู หามมิใหจดั สรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
จอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุน

สวนที่ 3 หนา 4

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

ทัง้ หมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยทอ่ี อกใหม และ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไปที่เปนนัก
ลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 8,400,000 หุน (ข) บุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน
5,600,000 หุน (ค) กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน 4,200,000 หุน (ง) บุคคลทั่วไป
จํานวน 9,700,000 หุน และ (จ) นักลงทุนรายยอยสัญชาติไทยจํานวน 100,000 หุน
ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในข อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 8,400,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซือ้ หุน ครบตามจํานวนทีก่ าํ หนด
แลว ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในข อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของ
นักลงทุนประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 5,600,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษทั ยอย
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษทั ยอย ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดย
จะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตอ งเปน
ทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซือ้ หุน ครบตามจํานวนทีก่ าํ หนดแลว ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 4,200,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ยอย
การจัดสรรหุน ใหแกกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดสรรของบริษัทฯ

5.6.4 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 9,700,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุน
ใหแกลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ซึ่งจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตอ งมีจาํ นวนขัน้ ต่าํ จํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหาก
ยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิใน
การปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ

5.6.5 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 100,000 หุน ใหแกนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย
ผูจ องซือ้ ทีเ่ ปนนักลงทุนรายยอยที่มารับ “ใบยืนยันการไดรบั ฟงการเสนอขอมูลของบริษทั ” (ใบยืนยันฯ) สามารถ
ลงทะเบียนรับสิทธิการไดรับจัดสรรหุนในงานวันนําเสนอขอมูลของบริ ษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใบยืนยันฯ 1
ใบ สามารถแสดงสิทธิพิเศษในการรับจัดสรรหุนจํานวน 500 หุนในวันจองซื้อ โดยทําการแจกใหนักลงทุนรายยอยจํานวน 200
ใบ ในลักษณะมากอนไดกอน (First Come First Serve)

สวนที่ 3 หนา 5

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

ทัง้ นี้ นักลงทุนรายยอยที่มารับใบยืนยันฯ จะตองมาแสดงความจํานงพรอมใบยืนยันฯ ตอผูจัดการการจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ในวันจองซื้ออีกครั้ง พรอมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการจองซื้อตาม 5.7.5 จึงถือ
วาการจองซื้อนั้นสมบูรณ อนึ่ง ใบยืนยันฯ มิใชใบจองซือ้ หุน จะทําการโอนเปลี่ยนมือไมได
สําหรับหุน ทีเ่ หลือจากการจัดสรรขางตน ผูจ ดั การการจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกกลุม ใดก็ได
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผจู องซือ้ ที่ประสงคจะฝาก
หุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุน ใหผจู องซื้อหุน ทีป่ ระสงคจะรับใบหุน
ทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตัง้ แตวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้

5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน

5.7.1 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองจองซื้อหุนเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถ
จองซือ้ ผานผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ ะบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลใน
กรณีผมู อี าํ นาจลงนามมิไดถอื สัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่ รียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพื่อการ
จองซือ้ หุน ”
ทั้งนี้
การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ทีไ่ ดดําเนินการแจงความประสงคให
โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.1 (ข) สงไปยังผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซื้อหุน
เปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายื่นระหวางเวลา 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 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัตเิ ทานัน้ โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในข อ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซือ้ หุน สามัญเพิม่ ทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในข อ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค)
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5.7.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษทั ยอย
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองจองซื้อหุนเปนทวีคูณของ 100
หุน สามารถจองซือ้ ผานผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้


ผูจองซื้อบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานทีม่ ีเลขประจําตัวประชาชนพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง



ผูจองซื้อนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุไมเกิน 6
เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถามี) และ
สําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่ รียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพื่อการ
จองซือ้ หุน ” พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
กับผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในข อ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ
ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.2 (ข) สงไปยังผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซื้อหุน
เปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายื่นระหวางเวลา 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 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัตเิ ทานัน้ โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในข อ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซือ้ หุน สามัญเพิม่ ทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในข อ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค)

5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ยอย
ผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองจองซื้อหุนเปนทวีคูณของ 100 หุน
สามารถจองซือ้ ผานผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
และแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่ รียกวา “เช็ค
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ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพื่อการ
จองซือ้ หุน ” พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ทั้งนี้
การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ทีไ่ ดดําเนินการแจงความประสงคให
โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.3 (ข) สงไปยังผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงินคาจองซื้อหุน
เปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายื่นระหวางเวลา 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 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัตเิ ทานัน้ โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในข อ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซือ้ หุน สามัญเพิม่ ทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 154-0-416060 ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในข อ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค)

5.7.4 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถ
จองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม
2546 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้


ผูจองซื้อบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานทีม่ ีเลขประจําตัวประชาชนพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง



ผูจองซื้อนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุไมเกิน 6
เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถามี) และ
สําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่ รียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่
ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และขีดครอมสัง่ จายผูจดั จําหนายหลักทรัพยตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ทั้งนี้
การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคให
โอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.4 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.4 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในกรณีชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การ
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โอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายืน่ ระหวางเวลา 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 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทานั้น โดยผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ข) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อในสวนของตนเขาบัญชี บมจ. หลักทรัพย แอส
เซท พลัส จํากัด เพื่อการจองซือ้ หุน และผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวใ นขอ 5.2 (ก) จะ
เปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)”
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 154-0-416060 ของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดนอย
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.4 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.4 (ก) – (ค)

5.7.5 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย
ผูจองซื้อที่ไดรับสิทธิจะตองนําสิทธิที่ไดรับมาจองซื้อโดยลงลายมือชื่อในเอกสารใบจองซื้อและยื่นเอกสารแนบพรอมใบ
จองซื้อดวยตัวเอง ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 มายืน่ ที่ บริษทั หลักทรัพย แอสเซท พลัส
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 193/111-115 ชัน้ 27 อาคาร เลครัชดา ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0-2686-6000, 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 หรือ ทีส่ าขา
ทัง้ 3 แหงของบริษัทคือ
 สาขาอาคารสยามทาวเวอร ตั้งอยูที่ อาคารสยามทาวเวอร ชัน้ 10 ยูนิต B2 เลขที่ 989 ถนน พระราม
1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0-2670-9999, 0-2263-8499
โทรสาร 0-2670-9996
 สาขาอาคารสินธร ตั้งอยูที่ อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชัน้ 15 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330 โทรศัพท 0-2263-8999, 0-2690-4499 โทรสาร 02690-4455
 สาขาอาคารสีลมคอมเพล็กซ ตั้งอยูที่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 17 เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท 0-2353-7555, 0-2621-4111 โทรสาร 02621-4198
ผูลงทะเบียนที่ไดรับสิทธิจะตองลงลายมือชื่อในเอกสารใบจองซื้อและยื่นเอกสารแนบพรอมใบจองซื้อดวยตัวเอง
ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 มิฉะนั้น จะถือวาผูท ไ่ี ดรับสิทธิการไดรบั จัดสรรหุน รายนัน้
สละสิทธิ์ หุน ในสวนทีม่ กี ารสละสิทธิ์ ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในข อ 5.2 (ก) จะ
สามารถจัดสรรใหกับกลุมใดก็ได
ผูใชสิทธิการไดรับจัดสรรหุนตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้
โดยจะตองชําระเงินเปน
แคชเชียรเช็ค (หรือทีเ่ รียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยขีดครอมสัง่ จาย “บมจ. หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล ทีอ่ ยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุน สามัญเพิม่ ทุน
บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 154-0-416060 ของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
ตลาดนอย

5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หากมีผูจองซือ้ หุนเกินกวาสัดสวนหุน ทีจ่ ะจัดสรรใหท่ีระบุในขอ 1 ใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธกี ารในการจัดสรรหุน ทีร่ ะบุในขอ 5.6
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วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผจู องซือ้ ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไว ในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทั้งนี้ ในกรณีทไ่ี ม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผู จองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผูจ องซือ้ จะไดรบั ดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การ
จัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันทีไ่ ดมกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยไม
มีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คชีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันทีไ่ ดมกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมกี าร
สงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจอง
ซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ
หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัด สรรอัน
เนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตอง
ติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม
2546 โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอใหน าํ หุน ทีต่ นไดรบั การจัดสรรเขาสูระบบซือ้ ขายแบบไร
ใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนกวาจะไดรบั ใบหุน
ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 2 กรณี ดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพ ย กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของ
บริษทั หลักทรัพยซง่ึ ผูจ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน ทีบ่ ริษัทหลัก ทรัพยนั้นฝากหุนอยู ใน
ขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพยนน้ั ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน ทีผ่ ูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูท ไ่ี ดรบั การจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ทําการซือ้ ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจ องซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการ
จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซือ้ หุน ภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีน้ี ผูไ ดรบั การจัดสรรหุน จะไมสามารถขายหุน ทีไ่ ดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบ
หุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน ใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ข) แทน
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