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สวนที่ 3
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1 รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) (“บมจ. ไทยโอเลฟนส”  หรือ 
“บริษัท”)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํานวน 197,000,000 หุน (ซึ่งคิดเปนรอยละ 24.9 ของจํานวน 

หุนที่จํ าหนายไดทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้แต
ไมรวมหุนที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากบริษัทตามการจัดสรรหุนสวน
เกิน)

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 10.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 30 บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 5,910,000,000 บาท

อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายอาจพิจารณาจัดสรรหุนสวนเกินใหแกผูลงทุนทั้ง
ในประเทศและตางประเทศตามรายละเอียดในขอ 5.6.5

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุ นในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผู ลงทุนในประเทศผานผู จัดจํ าหนาย
หลักทรัพยในประเทศตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 และเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศผานผูซื้อหลักทรัพย
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนในเบื้องตนดังนี้

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 35,000,000 หุน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 63,200,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ : 9,800,000 หุน
เสนอขายตอนักลงทุนในตางประเทศ : 89,000,000 หุน

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่เสนอขายใหแกนัก
ลงทุนในแตละประเภท ตามรายละเอียดขอ 5.6
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นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ

โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนนิติบุคคลตาม (9)
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(10) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(11) กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(12) กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ
(13) กองทุนรวม
(14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวต้ังแต 100,000,000 

บาท (หนึ่งรอยลานบาท) ขึ้นไป
(15) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของจํ านวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(16) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (1) ถึงขอ (15) โดยอนุโลม
(17) สํ านักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 เทานั้น

บุคคลท่ัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตน และจองซื้อ
หุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 
5.2.1 และขอ 5.2.2

ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1

ทั้งนี้  การเสนอขายหุนครั้งนี้ มิไดเสนอขายตอนักลงทุนรายยอย



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        
สวนที่ 3 หนา 3

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอ่ืน

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํ านวน 197,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญที่จํ าหนายแลวของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัท ไดยื่นแบบคํ าขอใหรับหุนสามัญ
ของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และบริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001 
จํ ากัด และ บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวเห็น
วา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติตาม
ขอ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 600 ราย และถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชํ าระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้น 
บริษัทยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

1.5 จํ านวนและราคาหุนที่ใหสิทธิแกกรรมการและพนักงาน

บริษัทไดเสนอขายหุนใหแกกรรมการและพนักงานบริษัท จํ านวน 9,991,000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2546 โดยมีเงื่อนไขที่กํ าหนดหามขายหุนเปน ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกํ าหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน 
ใหกรรมการและพนักงานสามารถทยอยขายหุนไดในจํ านวนรอยละ 25 ของจํ านวนหุนที่ถูกสั่งหามขาย และสามารถขายสวน
ที่เหลือไดเมื่อครบกํ าหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน

1.6 การจัดหาหุนสวนเกิน

ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายอาจพิจารณาจัดสรรหุนสวนเกิน
จํ านวนไมเกิน 29,000,000 หุน โดยยืมหุนทั้งจํ านวนจากบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพื่อสงมอบหุนใหแกผูไดรับ
การจัดสรรตามดุลยพินิจรวมกันของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย อยางชาในวันแรกที่หุนของบริษัททํ า
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยผูจัดหาหุนสวนเกิน (Overallotment Agent) ไดแก บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร 
จํ ากัด จะดํ าเนินการจัดหาหุนภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่หุนสามัญของบริษัทเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
เพื่อสงคืนใหแก ปตท. โดยวิธีการจัดหาหุนสวนเกินเพื่อสงคืนดังกลาวจะเปนดังตอไปนี้

(1) ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
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(2) ใชสิทธิซื้อหุนจากบมจ. ไทยโอเลฟนส

อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุนดังกลาวอาจสิ้นสุดกอนชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่หุนสามัญของ
บริษัทเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยก็ได หากผูจัดหาหุนสวนเกินสามารถซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยไดครบจํ านวน
แลว และ/หรือ ใชสิทธิซื้อหุนจากบริษัท ทั้งนี้ ในการจัดหาหุนสวนเกินเพื่อสงคืนหุนที่ยืมขางตน ผูจัดหาหุนสวนเกินจะ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 19/2541 เรื่อง การจัดสรรหุนเกินกวาจํ านวนที่
จัดจํ าหนาย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 2541 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

1.7 ขอมูลอ่ืน ๆ

บริษัทตกลงจะไมขาย จํ าหนาย จาย โอนหุนของบริษัท หรือหลักทรัพยอื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเปนหุนของ
บริษัทที่มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ในชวง 180 วันนับจากวันที่มีการสงมอบ
เงินคาขายหุนในครั้งนี้แกบริษัท  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับความยินยอมจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) หรือเปนกรณีที่บริษัทขายหุนใหแกผูจัดหาหุนสวนเกินที่ใช
สิทธิซื้อหุนจากบริษัท ตามที่ระบุในขอ 1.6

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กํ าหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กํ าหนด
หามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนขายหุนภายในกํ าหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือนนับแตวันที่หุน
ของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบ
กํ าหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขายหุนไดในจํ านวนรอยละ 25 ของจํ านวนหุนที่ถูกสั่ง
หามขาย และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกํ าหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน

2 ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันไดโดยไมมีขอจํ ากัด เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทจะเปนเหตุใหมีคน
ตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 24 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3 ท่ีมาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

การกํ าหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ใชวิธีกํ าหนดตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถอางอิง
ได (Market Comparable) รวมทั้งไดมีการทํ า Bookbuilding ซึ่งเปนวิธีการสํ ารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุน
สถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตาง ๆ กันแลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบัน แจง
ราคาและจํ านวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ทั้งนี้ บริษัทจะกํ าหนดราคา
หุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํ านวนหุนที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา ซึ่งจะทํ าใหบริษัทไดรับ
เงินตามจํ านวนที่ตองการและยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาด
รอง ทั้งนี้ ชวงราคาที่ใชในการสํ ารวจความตองการคือ 24-30 บาทตอหุน
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4 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี –

5 การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํ ากัด
ช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเฆม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2286-3999  โทรสาร 0-2286-6333

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด
ช้ัน 6-11 อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2305-9000  โทรสาร 0-2693-2537

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
เลขที่ 540 สํ านักงานใหญ อาคารเมอรคิวรี่ ช้ัน 8-10
ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํ ากัด
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อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 4
เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7399

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด
เลขที่ 500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 7
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2256-9899 โทรสาร 0-2256-9783

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํ ากัด (มหาชน)
อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2627-3177

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํ ากัด
อาคารอัลมาลิงค ช้ัน 12 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9990 โทรสาร 0-2646-9993

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
สํ านักงานใหญ ช้ัน 5 อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633 6999 โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํ ากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
สํ านักงานใหญ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 2, 25-26
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801-2

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
สํ านักงานใหญ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร
ช้ัน 18 โซนซีดี และชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261
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บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํ ากัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 8 เอ
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 14-15
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
สํ านักงานใหญ ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย บีที จํ ากัด
44 อาคารไทยธนาคาร ช้ัน 24-26 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร ช้ัน 1
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํ ากัด
เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10320
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โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํ ากัด
อาคารเมอรคิวรี่ ช้ัน 17
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
สํ านักงานใหญ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 9
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900

5.2.3 ผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.
1 Temasek Avenue, #28-01 Millenia Tower
Singapore

5.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.3.1 เง่ือนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายและผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.3 เปนผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุนสามัญของบริษัทซึ่งจะเสนอขายตอผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศจํ านวน
197,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ทั้งนี้ การดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุนตอนักลงทุนสถาบัน
บุคคลทั่วไป  และผูมีอุปการะคุณผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยในประเทศตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 และผูลงทุน
ในตางประเทศผานผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) เปนการจัดจํ าหนายแบบรับประกันผลการจัด
จํ าหนาย (Firm commitment basis) ทั้งจํ านวน สํ าหรับรายละเอียดใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย (Purchase Agreement)

นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจํ าหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุ
การณตาง ๆ ตามที่กํ าหนดไวในสัญญาการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้

() เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะไดกํ าหนดไวในสัญญาการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย หรือสัญญาซื้อขายหุนกับผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) หรือ

() เมื่อผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายไมไดรับความเห็นทางกฎหมายจากสํ านักงาน
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หรือ
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() เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสํ าคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสํ าคัญในธุรกิจหรือการดํ าเนินงานของบริษัทที่อาจมีผล
กระทบตอการจัดจํ าหนายหุนในครั้งนี้

() มีการยกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจํ าหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไปตาม
สัญญาการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายยกเลิกการเสนอขายหรือจัดจํ าหนายหุนในครั้งนี้จาก
เหตุในขอ (ก)-(ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย  ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนายและผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํ านวนใหแกผูจองซื้อทั้ง
หมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายใหแกผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 
5.2.2 และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 เปนจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
154,425,000 บาท โดยบริษัทจะชํ าระเงินคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตาง
ประเทศ (Initial Purchaser) ตกลงกับบริษัทภายใตสัญญาดูแลรักษาทรัพยสิน (Escrow Agreement)

5.3.3 ประมาณการจํ านวนเงินคาหลักทรัพยท่ีบริษัทจะไดรับ

จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
หุนจํ านวน 197,000,000 หุน ในราคาหุนละ 30 บาท 5,910,000,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 154,425,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ 5,755,575,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน 29.22 บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน1 4,728,000 บาท

                                                          
1 คาธรรมเนียมดังกลาว ไมคิดรวมคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลในกรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน จํ านวน 696,000 บาท



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        
สวนที่ 3 หนา 10

คาธรรมเนียมในการยื่นคํ าขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย

50,000 บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน2 3,000,000 บาท

                                                          
2 ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
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คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายประมาณ 154,425,000 บาท
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ 1,500,000 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ  และการนํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุนประมาณ 34,500,000 บาท
คาที่ปรึกษาอื่น ๆ 59,000,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ 20,000,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ 277,253,000 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

สํ าหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 
29-31 ตุลาคม 2546

สํ าหรับบุคคลท่ัวไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย และสํ านักงานใหญและสาขาของผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 ต้ัง
แตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-31 ตุลาคม 2546

สํ าหรับผูมีอุปการะคุณ

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 
29-31 ตุลาคม 2546

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบงออกเปน 5 สวน กลาวคือ จัดสรรใหแก (1) นักลงทุนสถาบันจํ านวน 
35,000,000 หุน (2) บุคคลทั่วไปจํ านวน 63,200,000 หุน (3) ผูมีอุปการะคุณจํ านวน 9,800,000 หุน (4) นักลงทุนในตาง
ประเทศจํ านวน 89,000,000 หุน และ (5) การจัดสรรหุนสวนเกิน จํ านวนไมเกิน 29,000,000 หุน (หากมี)

นอกจากนี้ การจัดสรรหลักทรัพยโดยผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจํ าหนายจะอยูภายใตเกณฑดังนี้

(1) ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายและผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะไมจัดสรร
หุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยที่รวมจัดจํ าหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจ
ควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยที่รวมจัดจํ าหนาย และผูที่เกี่ยว
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ของตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทดวย ทั้งนี้เปนไปตามราย
ละเอียดที่กํ าหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และที่ 
กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจํ าหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

(2) สัดสวนที่จะจัดสรรใหแกคนตางดาวเมื่อรวมกับสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวในบริษัทในปจจุบันจะ
ตองไมเกินสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัท

(3) การกํ าหนดจํ านวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท จะอยูภายใตดุลยพินิจรวมกันของ
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายและผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial 
Purchaser)

(4) ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่
จัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลว
เห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรให
แกนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของบุคคลทั่วไป
เปนตน  ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสํ าเร็จสูงสุด

(5) การจัดสรรหุนในครั้งนี้ จะเปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กํ าหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอย ภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน

ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกนักลงทุนสถาบันอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํ านวนขั้นตํ่ า 100 หุน และเพิ่มเปนจํ านวนทวีคูณ
ของ 100 หุน

หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไป

ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละราย โดยจะจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาด
วาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจ กอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่น ๆ ตอไป โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํ านวนมากนอยเทาใด
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ก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดจะมีจํ านวนขั้นตํ่ า 
100 หุน และเพิ่มเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน

หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะ
เวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณ

การจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูมีอุปการะคุณใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท

5.6.4 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนในตางประเทศ

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะจัดสรรหุนใหแกผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ 
(Initial Purchaser) เพื่อนํ าไปจํ าหนายตอใหกับนักลงทุนในตางประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิในการซื้อหุน ในการจํ าหนายใน
ตางประเทศใหอยูในดุลยพินิจของผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) อยางไรก็ตาม การจัดสรรหุน
จํ านวนดังกลาว จะไมเกินสัดสวนการถือหุนของคนตางดาว ตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัท

5.6.5 วิธีการจัดสรรหุนสวนเกิน

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายอาจจัดสรรหุนเกินจํ านวนที่เสนอขายตามที่ระบุไวในขอ 1.1 เปน
จํ านวนทั้งสิ้นไมเกิน 29,000,000 หุน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 19/2541 เรื่อง 
การจัดสรรหุนเกินกวาจํ านวนที่จัดจํ าหนาย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะใชดุลยพินิจรวมกับผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 
ในการกํ าหนดจํ านวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภทเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความ
สํ าเร็จสูงสุด สํ าหรับการสงมอบหุนสวนเกินใหแกผูไดรับการจัดสรร จะดํ าเนินการเหมือนการสงมอบหุนตามรายละเอียดขอ 
5.10

5.7 วันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อ

5.7.1 สํ าหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสํ าคัญของ 
นิติบุคคล (ถามี)

(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-31 ตุลาคม 2546
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(ค) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเช็ค หรือ 
ดราฟท หรือ แคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จอง
ซื้อแตไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม 2546 พรอมขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนายจะกํ าหนดตอไป

(ง) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2546

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง)

5.7.2 สํ าหรับบุคคลท่ัวไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปน
นิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
แนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้

− ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สํ าเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจํ าตัวประชาชน ใหแนบสํ าเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ า
ตัวประชาชน 13 หลัก หรือสํ าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก พรอม
ลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํ ายินยอมของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง และ
สํ าเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง)

− ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สํ าเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับ
รองสํ าเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)

− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สํ าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย    ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัว
ประชาชน สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

− ผู จองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ: สํ าเนาหนังสือสํ าคัญการจัดตั้งบริษัท 
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
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นามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล 
(ถามี) พรอมแนบสํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ 
สํ านักงานหรือสาขาของผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการ
จองซื้อ คือต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-31 ตุลาคม 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ดังนี้

− หากจองซื้อในวันที่ 29 ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่
จองซื้อ โดยชํ าระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดจากสํ านักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะตองลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) ชํ าระเปน
เงินสดหรือโอนเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการจองซื้อผานบริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด ผู
จองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อตาม (1) หรือ การโอนเงินเทานั้น

− หากจองซื้อในวันที่ 30 ตุลาคม 2546 และยื่นชํ าระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค
เพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะตองลงวันที่วันเดียว
กันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) ชํ าระเปนเงินสดหรือโอนเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการจองซื้อผานบริษัท
หลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด ผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อตาม (1) หรือ การโอนเงินเทานั้น

− หากจองซื้อในวันที่ 30 ตุลาคม 2546 และยื่นชํ าระเงินคาจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวัน
ที่  31 ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื้อเปนเงินสด
หรือโดยการโอนเงินเทานั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการจองซื้อผานบริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร 
จํ ากัด  ผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อดวยการโอนเงินเทานั้น

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายในนามผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละรายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 พรอมระบุช่ือ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค
ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) โอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละรายจะกํ าหนดตอไป

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละราย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 จะดํ าเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อใหกับบริษัทตอไป

(ง) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชํ าระ
เงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-31 ตุลาคม 2546
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(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได

5.7.3 สํ าหรับผูมีอุปการะคุณ

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือและประทับตรา
สํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี)

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซือ้ไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-31 ตุลาคม 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ดังนี้

− หากจองซื้อในวันที่ 29 ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่
จองซื้อ โดยชํ าระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดจากสํ านักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะตองลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) ชํ าระเปน
เงินสดหรือโอนเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการจองซื้อผานบริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด ผู
จองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อตาม (1) หรือ การโอนเงินเทานั้น

− หากจองซื้อในวันที่ 30 ตุลาคม 2546 และยื่นชํ าระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค
เพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะตองลงวันที่วันเดียว
กันกับวันที่จองซื้อ หรือ (2) ชํ าระเปนเงินสดหรือโอนเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการจองซื้อผานบริษัท
หลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด ผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อตาม (1) หรือ การโอนเงินเทานั้น

− หากจองซื้อในวันที่ 30 ตุลาคม 2546 และยื่นชํ าระเงินคาจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวัน
ที่  31 ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํ านวนที่จองซื้อเปนเงินสด
หรือโดยการโอนเงินเทานั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการจองซื้อผานบริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร 
จํ ากัดผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อดวยการโอนเงินเทานั้น

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะกํ าหนดตอไป พรอมระบุช่ือ นามสกุล ที่อยู
และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) โอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อ
หุนที่ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะกํ าหนดตอไป และผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนายจะดํ าเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อใหกับบริษัทตอไป

(ง) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชํ าระ
เงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตาม
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สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-31 ตุลาคม 2546 เพื่อใหผูจัดการการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายดํ าเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละ
รายที่จะดํ าเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 5.6.1 และขอ 5.6.2 ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ไมไดรับ
การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํ านวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1 ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/
หรือคาเสียหายใด ๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลง
ทะเบียน  ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงิน
คาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนายหรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายดังกลาวจะตองดํ าเนินการชํ าระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 
วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

5.9.2 ในกรณีท่ีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํ านวนหุนที่จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อจะดํ าเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ได
รบัการจดัสรรและเงนิคาจองซือ้ส ําหรบัการจองซือ้หุนในสวนทีไ่มไดรบัการจดัสรร โดยไมมดีอกเบีย้และ/หรอืคาเสยีหายใด ๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่
ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ   ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสํ าหรับการ
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จองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายดังกลาวจะตองดํ าเนินการชํ าระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินนั้น ๆ นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชํ าระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินสวนตางคา
จองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสํ าหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับ
การจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสํ าหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

5.9.3 ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชํ าระเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คท่ีจายคาจอง
ซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซื้อ

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ5.2.2 จะดํ าเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดัง
กลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัท 
โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อขอใหนํ าหุนที่ตนไดรับการจัดสรร
เขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัท เริ่มทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะ
ขอรับใบหุนซึ่งจะทํ าใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน

ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาว
คือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายอยู ในกรณีนี้ นาย
ทะเบียนหุนของบริษัท  คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่
ไดรับจัดสรร ในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้น
จะบันทึกยอดบญัชีจาํนวนหุนสามญัทีผู่จองซือ้ฝากไว ในกรณนีี ้ ผูทีไ่ดรบัการจดัสรรจะสามารถขายหุนสามญัทีไ่ดรบัจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย

(ข) ในกรณีที่ผู จองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํ ากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํ านวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
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ระบุในใบจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
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