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สวนที่ 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

1.1 ลักษณะสําคัญของหุนสามัญที่เสนอขาย 

 ผูเสนอขาย : บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
   RK MEDIA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : 25,000,000 หุน 
 มูลคาที่ตราไว : 1.00 บาทตอหุน 
 ราคาเสนอขาย : 3.50 บาทตอหุน  
 มูลคารวมของหุนสามัญที่เสนอขาย : 87,500,000.00 ลานบาท 

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่น : หุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและ
ผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ 

 
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
 

1.2 ตลาดรองของหุนสามัญ 
บริษัทฯไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยใหม(“MAI”) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

2546 เพ่ือใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพ่ือใหผูถือหุน และนักลงทุนสามารถทําการซื้อขายหุน
ดังกลาวในตลาดหลักทรัพยใหมได ปจจุบันตลาดหลักทรัพยฯ อยูระหวางการพิจารณาแบบคําขออนุญาต 

 
1.3 สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ 

การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งสัดสวนการ
เสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้ 

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 22,500,000 หุน ในราคาหุนละ  3.50  บาท 
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท :   2,500,000 หุน ในราคาหุนละ  3.50  บาท 
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน

หุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพ่ือใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนลูกคาหรือผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 และรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนลูกคาหรือผูมีอุปการะคุณของบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพยในขอ 5.2
นั้นดวย   

ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ เชน ผูที่มี
ความสัมพันธทางการคา ลูกคา เจาหนี้การคา เปนตน  ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 
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2. ขอจํากัดการโอนหุนสามัญที่เสนอขาย 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ “หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด  เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลที่
ไมมีสัญชาติไทยถือหุนอยูในบริษัทมีจํานวนมากกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  การโอนหุนรายใดที่จะทํา
ใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัท
รายนั้นได” 
 
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

 การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้  จัดทํา
โดยวิธีการเปรียบเทียบมูลคาราคาตลาด (Market Comparable Approach) ของราคาหุนในหมวดบันเทิงและสันทนาการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ไดแก อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E Ratio) และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอ
หุน (P/BV Ratio) ซึ่งเปนราคาที่คาดวาจะทําใหสามารถจําหนายหลักทรัพยไดทั้งหมด และทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินที่
ตองการ 
 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

 -ไมมี- 
 
5. การจอง  การจําหนาย  และการจัดสรร 

5.1 วิธีการเสนอขายหุนสามัญ 
 การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้  เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
  บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด 
  สํานักงานใหญ  :  อาคารสินธร1 ชั้น1  
  เลขที่ 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท 0-2256-7888 โทรสาร 0-2689-6232 
 
 5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร ชั้น 8-10 
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2658-6300 
 
  บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23 – 25, และ 45 
  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2231-1111 
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  บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด 
  สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 22 
  ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2677-4330 
 
  บริษัทหลักทรัพย ซิมิโก จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ชั้น 15-17 
  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2695-5000 
 
5.3 เงื่อนไขและขอตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ 

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ 
บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
จํานวน 25,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.50 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการ
จําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้  ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 

 5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ 
บริษัทฯ ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,625,000.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ  
นับต้ังแตวันปดการเสนอขาย 
 
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น 

หุนสามัญจํานวน 25,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.50 บาท   87,500,000.00  บาท 
หัก  คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ ประมาณ     4,920,000.00  บาท 
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ ประมาณ   82,580,000.00  บาท 
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ     3.30  บาท 

 
5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนทีอ่อกใหม 50,000.00  บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 70,000.00  บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย 2,625,000.00  บาท 
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน 75,000.00  บาท 
(ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)  บาท 
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้หุน และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ 100,000.00  บาท 
คาใชจายอื่นๆ* ประมาณ 2,000,000.00  บาท 
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 4,920,000.00  บาท 

 
หมายเหต ุ :  *คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน 
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5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ 
สําหรับบุคคลทั่วไป 
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย  และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09:00-16:00 น. ของ 
วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2546 
 
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท 
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2546 
 

5.6 วิธีการจัดสรรหุนสามัญ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่  กธ. 14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไม
จัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัท ที่ถูกหามมิให จัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่
ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้  โดยแบงออกเปน 2 สวนใหญ  คือ  จัดสรรใหแก (ก) บุคคล
ทั่วไปจํานวน 22,500,000 หุน และ (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 2,500,000 หุน   

ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท  
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท  เพ่ือใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด 

อนึ่ง  การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เร่ืองการ
กระจายการถือหุนรายยอย  ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ือง  การรับหลักทรัพยจดทะเบียน
ใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 22,500,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป 
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลท่ัวไป  ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะพิจารณา
จัดสรร ใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนลูกคาหรือผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทในเครือของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยเทานั้น  ทั้งนี้ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได  หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคล
ใดก็ได  และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบจํานวนที่กําหนดแลว  ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ 

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,500,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท 
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท 
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5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อสามัญ 
 5.7.1 สําหรับบุคคลทั่วไป 

ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นตํ่าจํานวน 2,000 หุน  และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน  โดยผูจองซื้อ

ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ  หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้ 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน  ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน  พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว  จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู  พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :  สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง  พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น  และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
สําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)  ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท  
หนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับ  และหนังสือรับรอง  ที่ออกไมเกิน 1 ป  พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการ
จองซื้อคือ  ต้ังแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2546  

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้ 
- หากทําการจองซื้อใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546  เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ

โดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค 
ดราฟท  นั้นๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไมเกินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 และสามารถเรียก
เก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น 

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวย
เงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น 

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยูหรือเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง 
เช็ค  แคชเชียรเช็ค  หรือดราฟท (ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี
จองซื้อหุนสามัญของบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เอง) 
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(จ) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชาํระเงนิได
ที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2546  
โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแก
ผูจองซื้อ 

(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว  จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได  ทั้งนี้  ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2  มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1
(ก)-(จ) 

 
 5.7.2 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท 

ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นตํ่าจํานวน  2,000  หุน  และจะตองเปนทวีคูณของ  100  หุน  โดยผูจองซื้อ

จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ  หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้ 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน  ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน  พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว  จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู  พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :  สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง  พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น  และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
สําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)  ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท  
หนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับ  และหนังสือรับรอง  ที่ออกไมเกิน 1 ป  พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ  ต้ังแตเวลา  09:00-16:00 น. ของวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2546 
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(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้ 
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง

ซื้อโดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค ดราฟท  นั้นๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไมเกินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 และสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น 

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวย
เงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น 

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดการการจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย  ในขอ 5.2.1  พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยูหรือเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไว
ดานหลัง เช็ค  แคชเชียรเช็ค  หรือดราฟท (ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอน
เงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญของบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เอง) 

 (จ) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชาํระเงนิได
ที่ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 09:00-16:00 น. ของ
วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ 

(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว  จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได  ทั้งนี้  
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย  ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก)-(จ)  

 
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

 5.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 

 5.8.2 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูบริหารของบริษัท 

 
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนั้น จะทําการคืนเงินคา
จองซื้อใหแกผูจองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามญั  โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ  และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อ  ภายใน 14 วัน  นับจากวันปดการจองซื้อ  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อได
ภายใน 14 วัน  นับจากวันปดการจองซื้อ  ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป  โดยคํานวณเงินคาจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน  นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว  จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว
ขางตน  อยางไรก็ตาม  ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
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ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ  และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาง
จํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ  โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ  และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ  ภายใน 14 วัน  นับจากวันปดการจองซื้อ  
ทั้งนี้  ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน  นับจากวันปดการเสนอขาย  ผูจองซื้อจะ
ไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป  โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน  นับจาก
วันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว  จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  อยางไรก็ตาม  ไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ไดระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ  และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป 

 5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไข การจองซื้อจะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การจองซื้อ  โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับ
จองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันปดการจองซื้อ 
 

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน  บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)  ไดตกลงใหบริการรับฝากใบ
หุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือ  ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย  และเขาสูระบบซื้อขายแบบ
ไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที  ทั้งนี้เพ่ือใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ  ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน  
ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน 

ดังนั้น  ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้  ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการใน
กรณีหนึ่งในสามกรณี  ดังตอไปนี้คือ 
 
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน  แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย  โดยผูจองซื้อ

ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู  กรณีนี้  บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ  “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก”  
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู  ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว  ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุมัติใหหุนสามัญ
ของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน  แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย  โดยผูจองซื้อ

ประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย  สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้  บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญ
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ที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย  และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย  สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการ
ฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ  ในกรณีนี้  ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่
ตลาดหลักทรัพยไดทันที่ที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยและหากผู
จองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย  สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอ
ไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย  ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 

 
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ  บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสง

มอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อหุนภายใน 45 วัน  นับจากวันปดการจองซื้อ  ในกรณีนี้  ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน  ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของ
บริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
 
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว  มิฉะนั้นแลว  บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน 

 
 


