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สวนท่ี 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1.! รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 
1.1 หลักทรัพยที่เสนอขาย 
 
ประเภทของหลักทรัพย หุนสามัญของบริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผูถือ 
จํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย 4,000,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
ราคาเสนอขายหุนละ 8 บาท 
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย 32 ลานบาท 
 
1.2 เหตุผลในการเสนอขาย 

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานประมาณ 13.16 ลานบาท ลงทุนดานการทําการตลาดของบริษัทประมาณ 5.00 ลาน
บาท ชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารเพื่อปลดจํานองที่ดินของกรรมการที่นําไปค้ําประกันเงินกูของบรษิัทจํานวน 8.53 ลานบาท (ยอดเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544)  และลงทุนในบริษัท วิสแม็กซ จํากดั (“วิสแม็กซ”) เปนเงิน 2,000,000 
บาท   
 
1.3 สิทธิของหุนสามัญที่เสนอขาย 
 หุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี ้ จะมีสิทธิและสภาพเทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้แลวทุกประการ 
 
1.4 การดําเนินการหากมีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรร 

ในกรณีที่มีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรร ใหคณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการเสนอขายหุนที่เหลือใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ผู
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย เชน วัน เวลา สถานที ่และราคาที่เสนอขายสําหรับ
หุนที่เหลือดังกลาวตอไป ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่2/2544 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2544 
 
1.5 ตลาดรองของหุนสามัญที่เสนอขาย 

บริษัทไดยื่นคําขอและเอกสารตอตลาดหลักทรัพยใหมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน  โดยตลาดหลักทรัพยใหมไดพิจารณาแลวเห็นวาบรษิัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่องการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 เรื่องคุณสมบัติของหลักทรัพย ฉบับลงวันที ่9 
กรกฎาคม 2542 และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2543 หมวด 2 เรื่องคุณสมบัติของผูยื่นคําขอสวนที ่1 ผูยื่นคําขอที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium–
Sized Enterprise) ยกเวนคุณสมบัตติามขอ 4 เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย  และเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป 
จะทําใหบริษัทมีคณุสมบัตคิรบถวนตามเกณฑการกระจายหุน  จากนั้นบรษิัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยใหมรับหุนสามัญของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป 
 
 1.6 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
 -ไมมี- 
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2.! ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด อยางไรก็ดีการโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทําไมไดหากวาการ
โอนหุนดังกลาวจะมีผลทาํใหสดัสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบคุคลสัญชาติไทยในบรษิัท มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
 
 



 บริษัท รอยเนท จํากัด (มหาชน) หนังสือช้ีชวนเพ่ือการเสนอขายหลักทรัพย 
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3.! ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  
การกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขาย บริษัทไดกําหนดราคาเสนอขายเบื้องตนใหอยูระหวาง 5-8 บาทตอหุน แลวทําการทดสอบ

ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันและรายยอยผานบริษัทหลกัทรัพยจํานวนหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหนักลงทุนเสนอจํานวนหุนที่
ตองการเขามา ทั้งนี้บริษัทจะใชราคาที่มีนักลงทุนเสนอจํานวนหุนที่ตองการซื้อเขามาที่ทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินที่ตองการ และยังมีความ
ตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง  เปนราคาหุนที่เสนอขายในครั้งนี ้
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4.! ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
- ไมมี - 
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5.! การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

การเสนอขายหุนในครั้งนี ้ เสนอขายโดยผานผูจัดจาํหนายหลักทรัพย 
 
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยประกอบดวย 
 

(ก)  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด  
 48 /14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 8 
 ถนนสาทรเหนือ  กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301 

 
(ข) ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
 สํานักงานใหญ : 540 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร ช้ัน 8-10 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศพัท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6382   
  
 สํานักงานบริหารดานหลักทรัพย 
1)! สาขาปนเกลา 

7/222 หองเลขที่ 302 ช้ัน 3 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลปนเกลา ถนนบรมราชชนนี  
แขวงอรุณอัมริมทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท 0-2884-9847 

  
2)! สาขาซีคอนสแควร 

304 หมูท่ี 6 หองเลขที่ 1008 ช้ัน 1 อาคารศูนยการคาซีคอนสแควร  
ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท 0-2721-9945 
 

 3) สาขาอโศก 
  159 อาคารเสริมมิตร ชั้นที่ 25 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท 0-2665-7000 
 
 4) สาขาเยาวราช 
  215 อาคารแกรนดไชนา ช้ัน 4 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 
  โทรศพัท 0-2622-9412 
 
 5) สาขาหลักสี ่
  333/94 อาคารหลักสี่พลาซา ช้ัน 8 ถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
  โทรศพัท 0-2990-6900 
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 6) สาขาบางแค 
  275 หมูท่ี 1 เดอะมอลลบางแค ช้ัน 8 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
  โทรศพัท 0-2804-4235 
 
 7) สาขาชลบุร ี
  44 ถนนวชิรปราการ ตําบลปราสรอย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
  โทรศพัท 0-3827-4533 
 
 8) สาขาเชียงใหม 
  201/3 หองเลขที่ 1-3 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 
  โทรศพัท 0-5328-4138 
 
 9) สาขาระยอง 
  180/1-2 อาคารสมาพันธ ช้ัน 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 
  โทรศพัท 0-3886-2022 
 
 10) สาขาหาดใหญ 
  29 ช้ัน 6 ยูนิตที่ 604 อาคารลีการเดนส พลาซา ถนนประชาธปิตย ตาํบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90000 
  โทรศพัท 0-7424-7199 
 
11)! สาขาโคราช 
154/1 อาคารราชสมีาเซ็นเตอร ช้ัน 3 ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอในเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 
โทรศพัท 0-4426-9501  

 
 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด                 
สํานักงานใหญ :  52 อาคารธนิยะพลาซา ช้ัน 10-11 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500  

                          โทรศพัท 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2240  
 
             สํานักงานบริหารดานหลักทรัพย  
 1)  สาขาญาดา  
                        หองคาหลักทรัพย อาคารญาดา ช้ัน 3 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500  
                        โทรศพัท 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2240  
 
             2)  สาขาพาหุรัด  
                       125 อาคารดโิอลดสยามพลาซา ช้ัน 3 ถนนพาหุรัด  แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
                       โทรศพัท 0-2225-0242 โทรสาร 0-2225-0523  
 
                 3) สาขาลาดพราว  
                       1693 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ช้ัน 9  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
                       โทรศพัท 0-2541-1411 โทรสาร 0-2541-1108  
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             4) สาขาเอ็มโพเรียม  
                     622 อาคารดเิอ็มโพเรียม ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
                      โทรศพัท 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811  
 
              5) สาขาทาพระ  
                      99 อาคารสาํนักงาน เดอะมอลล ทาพระ ช้ัน 14  ถนนรัชดาภิเษก ทาพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600  
                       โทรศพัท 0-2876-6500-9 โทรสาร 0-2876-6531  
 
                 6) สาขางามวงควาน  
                      30/39-50 เดอะมอลล งามวงศวาน ช้ัน 14  ถนนงามวงศวาน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
                       โทรศพัท 0-2550-0577 โทรสาร 0-2500-0566  
 
                7) สาขาศรีนครินทร  
                       1145 หมู 5 อาคารเอกไพลิน ศรีนครินทร ช้ัน 3  ถนนศรีนครินทร สําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
                       โทรศพัท 0-2758-7003 โทรสาร 0-2758-7248  
 
 8) สาขาจังหวัดสมุทรสาคร  
                      อาคารชั้นที ่2 เลขที ่930/13 ก. ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
                     โทรศพัท 0-3481-1377 โทรสาร 0-3481-1383  
 
                 9) สาขาจังหวัดนครราชสมีา  
                      154/1 อาคารราชสมีาเซ็นเตอร ช้ัน 3 ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000  
                       โทรศพัท 0-4426-9400 โทรสาร 0-4426-9410  
                 
 10) สาขาเชียงใหม  
                     244 ช้ัน 2,3 อาคารเชียงใหมกอลฟไดรว่ิงเรนจ ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
                      โทรศพัท 0-5328-4000 โทรสาร 0-5328-4019  
 
            11) สาขาภูเก็ต  
                     22/39-40 อาคารวานิช พลาซา ถนนหลวงพอ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
                     โทรศพัท 0-7635-5730-6 โทรสาร 0-7635-5737  
 
                 12) สาขาหาดใหญ  
                      1-3-5 ถนนจุติอุทิศ 3 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
                      โทรศพัท 0-7437-6400-6 โทรสาร 0-7434-6407  
 
                 13) สาขาจันทบุรี  
                       ช้ัน 2 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาจันทบุรี 203 ถนนขวาง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี22000  
                        โทรศพัท 0-3934-6626-30 โทรสาร 0-3934-6631  
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             14) สาขาสุรินทร  
                       เลขที ่4/1 ถนนศิริรัฐ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000  
                   โทรศพัท 0-4451-9370 โทรสาร 0-4451-9476  
 
              15) สาขาอุบลราชธานี  

เลขที ่204-206 ถนนอุปราช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี34000  
                      โทรศพัท 0-4526-5631 โทรสาร 0-4526-5639  
 
               16) สาขาลําปาง  
                     เลขที ่48/11-12 ถ.มนตรี ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100  
                      โทรศพัท 0-5431-9211  
 
            17) สาขาสุราษฎรธานี  
                      216/3 หมู 4 ถนนชนเกษม ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธาน ี84000  
                       โทรศพัท 0-7720-5460-74 โทรสาร 0-7720-5475 
 
 (ค) ผูจัดจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ : ช้ัน 15 อาคารวรวัฒน 849 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท 0-2635-1700  
 
สํานักงานบริการดานหลักทรัพย  
1)! สาขาวิภาวด ี
ช้ัน 15 อาคารเลาเปงงวน 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวด-ีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 
 

2)! สาขาศรีนครินทร 
ช้ัน 17 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร 699 ถนนศรีนครีนทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 

3)! สาขาเยาวราช 
ช้ัน 19 อาคารกาญจนทตั 308 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ ์เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 

 
4)! สาขาขอนแกน 
ช้ัน 2 อาคารโควยูฮะ 359/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอในเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

  
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด  
สํานักงานที่ใหญ :  287 อาคารลิเบอรตีส้แควร ช้ัน 15 ถึง 17  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500   

โทรศพัท  0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708 
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 สํานักงานบริการดานหลักทรัพย 
1) สาขาสินธร  
ช้ัน 3 อาคารสนิธร ทาวเวอร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330  
โทรศพัท 0-2627-3550 โทรสาร 0-2627-3582  

     
2) สาขาเพลนิจิต  
ช้ัน 8 อาคารตนสนทาวเวอร 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท 0-2626-6000 โทรสาร 0-2626-6111 
 

3) สาขาวิภาวด ี 
 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน G ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
 โทรศพัท 0-2618-8500- 29 และ 0-2618-8534 โทรสาร 0-2618-5869  

 
4) สาขาพัทยา  

  213 โรงแรมเวลคมัพลาซา ช้ัน 2 หมู 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี20150   
  โทรศพัท 0-3872-3732 และ 3842-3748 – 65 โทรสาร 0-3872-3733  
  
     5) สาขาชลบุรี  

 38-38/1 หมู 9 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี20000   
 โทรศพัท 0-3828-7621-9 โทรสาร 0-3828-7637  

  
6) สาขาขอนแกน  
 ช้ัน 5 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส 260 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 20000   

 โทรศพัท 0-4338-9170-193 โทรสาร 0-4338-9209  
 

7)! สาขาอยุธยา  
 ช้ัน 1 F ศูนยการคาอยุธยาพารค เลขที ่126 ถนนสายเอเชีย  
 ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   
 โทรศพัท 0-3534-6130 โทรสาร 0-3534-6137  
8) สาขาฉะเชิงเทรา  
 1002/3-5 ถนนมหาจักรพรรดิ ์ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
โทรศพัท 0-3881-3088 โทรสาร 0-3881-3099  

     
5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจาํหนายหลักทรัพย 
 
(ก) เง่ือนไข 

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายตามที่ระบไุวขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
จํานวน 4,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาทีป่รากฏในขอ 1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนาย และผูจัดการรวมจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวขอ 5.2 (ก) และ (ข) มีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการ
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จําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหุน 

 
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย 

บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจดัจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบใุนขอ 5.2 (ก) และ (ข) เปนเงินจํานวน 940,000 บาท โดยชําระ
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขาย 
 
(ค) เงินคาหุนที่บรษิัทจะไดรับทั้งสิ้น 
หุนจํานวน 4,000,000 หุน ในราคาหุนละ 8 บาท   32,000,000 บาท 

หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรพัยประมาณ     3,399,390 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บรษิัทจะไดรับประมาณ   28,600,610 บาท 
จํานวนเงินที่บริษัทจะไดรบัตอหุนประมาณ              7.15 บาท 
 

5.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม                  50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลในการเสนอขายหุน                 30,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน               150,000 บาท 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน            2,000,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย         920,000 บาท 
คาใชจายในการพิมพหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุน                 25,000 บาท 
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน           0  บาท (ไดรับยกเวน) 
คาใชจายอ่ืนๆ ประมาณ                 2,000 บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่ม           222,390 บาท 
 รวมคาใชจายทั้งสิ้น          3,399,390 บาท 
 
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

ผูประสงคจะรบัซื้อหุนติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนของบริษัท ไดที่สํานักงานใหญและสํานักบริการดานหลักทรัพย
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที ่8 ตุลาคม 2544 ถึง 15 ตุลาคม 2544 ยกเวนวันทําการซ่ึงตรงกับวนัหยุดทําการของธนาคาร 
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 
 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย จะ
ดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษทัในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจน
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บรษิัทในเครือของบริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
ท้ังหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนท้ังหมด 

ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันตํ่าจํานวน 100 หุน และทวคีูณของ 100 หุน แตไมมากกวา 1,000,000 หุน  การจัดสรรสทิธิการจอง
ซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนจะกระทําโดย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
และผูจดัจําหนายจะจัดสรรหุนใหแกลกูคา  ผูมีพระคุณ  และ/หรือ  ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรบัประกนัการจําหนาย และผูจัดจําหนายแตละรายกอน  ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซื้อของลูกคา  ผูมี
พระคณุ  และ/หรือ  ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย ผูจดัการรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายแตละราย   ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจดัการรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนาย และผูจัดจําหนายจะจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนที่เหลือใหแกประชาชนทั่วไปโดยใหเปนไปตามกฎเกณฑวา ผูใดจองซ้ือหุนกอนมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรหุนกอน  โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย และผู
จัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบญัชีใหแกผูจองซื้อหุน
ที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบรษิัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะ
รับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตสิ้นสดุระยะเวลาการจองซ้ือ 
 

5.7 วิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย  
ผูจองซื้อหุนทุกรายจะตองปฏิบัติตามวธิีการ ดังตอไปนี ้
(ก) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) 

(ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค และดราฟท อยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น ในกรณีที่ชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท จะตองเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํานวนเงิน และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบญัชีเดียวกันภายใน 2 วันทําการ โดยลงวันท่ีท่ีจองซ้ือแตไมเกินวันท่ี 15 ตุลาคม 2544 และขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนาย พรอมท้ังเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูเบอรโทรศัพทที่ติดตอได ที่ดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยบุคคลดังกลาวขางตน 
จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน)”  ซึ่งเปนบัญชี
สะสมทรัพยที่ไดเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) สาขาเยาวราช เลขที่บัญชี 039-2-19228-8 

(ค) ผูจองซ้ือตองนําใบจองซ้ือตามขอ (ก) พรอมคาจองซ้ือตาม (ข) ไปยื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่สํานกังานของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายตามที่อยูในขอ 5.2 
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที ่8 ตุลาคม 2544 ถึงวันที ่15 ตลุาคม 2544 เวนวันหยุดทําการซ่ึงตรงกับวันหยุดทาํการของ
ธนาคาร 

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและดาํเนินการตามขอ (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรบัประกนัการจําหนาย และผูจัดจาํหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ค) 

 

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
ในการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนาย และผูจดัจําหนายจะจัดสรรหุนใหแกลูกคา  ผูมีพระคุณ  และ/หรือ  ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายแตละรายกอน  ในกรณีที่มีหุนเหลือจาก
การจองซื้อของลูกคา  ผูมีพระคุณ  และ/หรือ  ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจดัจําหนายแตละราย   ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายจะจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนที่เหลือใหแกประชาชนทั่วไปโดยใหเปนไปตามกฎเกณฑ
วา ผูใดจองซื้อหุนกอนมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกอน 
 
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

การคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกบคุคลทั่วไปในกรณีที่ไมไดรบัการจัดสรรหลักทรัพย 
 

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนาย ผูจดัการรวมจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย

ที่เปนผูรับจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกจองซ้ือหุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผู
จองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
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ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุระยะเวลาการจองซื้อหุน ท้ังน้ีกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจอง
ใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรบัประกันการ
จําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายราย และผูจัดจําหนายที่มีหนาที่รับผดิชอบในการสงคืนเงินดังกลาว
จะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน 
นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจอง
ซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป 

 
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุน 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนาย ผูจดัการรวมจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย 
จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากไมสารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุน 
โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุระยะเวลาการจองซื้อหุน 

 
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนาย ผูจดัการรวมจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย 
จะคืนเงินคาจองซื้อสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรบัการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํานวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมจัดจําหนายและรับประกนั
การจําหนาย และผูจัดจําหนายรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดงักลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกลาว
จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับเงินคาจองซ้ือแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ท่ีอยู ที่ผู
จองซื้อหุนไดระบุไวในจดหมาย บรษิัทไมรับผิดชอบตอความผดิพลาดดังกลาว 

 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย  
 ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั ไดตกลงใหบรกิารรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกบั  
ศูนยรับฝากหลักทรัพย  กลาวคือผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย  และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless 
System) ไดทันท ี ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลกัทรัพยใหม  ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน  ซ่ึงผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนได
ในตลาดหลักทรัพยใหมจนกวาจะไดรับใบหุน 
 

ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี ้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณ ี ดังตอไปนี้  คือ 
1)! ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน  บริษัทจะจัดสงใบหุนที่ไดรบัการจัดสรรใหผูจองซื้อโดยไปรษณียลงทะเบียน 

ภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อหุน  ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดจนกวาจะ
ไดรับใบหุน  ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไดรับอนมัุติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหม 

2)! ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน  แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย  กลาวคือผูจองซื้อหุน
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบรษิัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู  กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับ
จัดสรรฝากไวกบั “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากดั เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี และจํานวน
หุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู  ในขณะเดียวกัน บรษิัทหลักทรัพยนั้นกจ็ะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลกัฐาน
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การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน  นับจากวันปดการจองซื้อหุน  ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญทีจ่องซื้อในตลาดหลักทรัพย
ใหมไดทันท ีที่ตลาดหลักทรัพยใหมอนญุาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม 
 


