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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 911,263,864 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาทในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.1.1

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ )
ชื่อผูเสนอขาย
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ประสงคจะเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
จํานวนที่เสนอขาย
90,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 4.44 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุนสวน
เกิน
ราคาที่เสนอขายหุนละ
27 - 32 บาท
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย
2,430,000,000 - 2,880,000,000 บาท

1.1.2

กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ซึ่งประกอบดวย
ชื่อผูเสนอขาย
Mauritius Thaioil CHC
ประสงคจะเสนอขาย
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
จํานวนที่เสนอขาย
635,932,690 หุน คิดเปนรอยละ 31.4 ของจํานวนหุนที่
เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไม
รวมหุนที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการ
จัดสรรหุนสวนเกิน
ราคาที่เสนอขายหุนละ
27 - 32 บาท
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย
17,170,182,630 - 20,349,846,080 บาท

(ก)

(ข)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
28,694,018 หุน คิดเปนรอยละ 1.4 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน

สวนที่ 3 หนาที่ 2

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ค)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ง)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(จ)

(ฉ)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
774,738,486 - 918,208,576 บาท
บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2,554,040 หุน คิดเปนรอยละ 0.1 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
68,959,080 - 81,729,280 บาท
บริษัท บริหารสินทรัพยพลอย จํากัด
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
3,952,163 หุน คิดเปนรอยละ 0.2 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
106,708,401 - 126,469,216 บาท

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
4,953,958 หุน คิดเปนรอยละ 0.2 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
133,756,866 - 158,526,656 บาท

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
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จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ช)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ซ)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ฌ)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

25,690,307 หุน คิดเปนรอยละ 1.3 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
693,638,289 - 822,089,824 บาท
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
52,944,172 หุน คิดเปนรอยละ 2.6 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
1,429,492,644 - 1,694,213,504 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
16,758,745 หุน คิดเปนรอยละ 0.8 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
452,486,115 - 536,279,840 บาท
บริษัท เงินทุนกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
4,978,377 หุน คิดเปนรอยละ 0.2 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
134,416,179 - 159,308,064 บาท
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(ญ)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ฎ)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ฏ)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

(ฐ)

ชื่อผูเสนอขาย
ประสงคจะเสนอขาย
จํานวนที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
6,637,836 หุน คิดเปนรอยละ 0.3 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
179,221,572 - 212,410,752 บาท
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
6,637,836 หุน คิดเปนรอยละ 0.3 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
179,221,572 - 212,410,752 บาท
บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
9,956,754 หุน คิดเปนรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
268,832,358 - 318,616,128 บาท
บริษัท เงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
21,572,968 หุน คิดเปนรอยละ 1.1 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้แตไมรวมหุน
ที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน
27 - 32 บาท
582,470,136 - 690,334,976 บาท
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย
ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาใหมีการจัดสรรหุนสวนเกิน
ใหแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ตามรายละเอียดขอ 5.6.9
1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญโดยบริษัทฯ
และกลุมผูถือหุนเดิมในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอผูลงทุนใน
ประเทศผานผูจัดจําหนายหุนในประเทศตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3 และจะเสนอขายตอผูลงทุน
ในตางประเทศผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.4 จํานวนรวมไม
เกิน 911,263,864 หุน∗ โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนในเบื้องตน ดังนี้
1.2.1 เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศรวม
449,650,637 หุน
เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย
60,000,000 หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
120,000,000 หุน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
111,721,137 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
66,000,000 หุน
เสนอขายผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส จํานวนไมเกิน *
41,627,125 หุน
เสนอขายผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน จํานวนไมเกิน *
50,302,375 หุน
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร
จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอ
ขายใหแกผูลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน
ตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในขอ 5.6 ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
1.2.2

เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศรวม

-

เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ
เสนอขายตอผูถือหุนของ Mauritius Thaioil CHC
เสนอขายผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส จํานวนไมเกิน *
เสนอขายผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน จํานวนไมเกิน *

461,613,227 หุน
351,721,100 หุน
85,581,427 หุน
18,591,500 หุน
5,719,200 หุน

อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และ
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุน
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนทีเ่ สนอขายตอนัก
∗

จํานวนหุนที่เสนอขายผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส และผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน คํานวณโดยใชสมมติฐานอัตรา
แลกเปลี่ยนเทากับ 41.50 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐ (รายละเอียดตามขอ 5.6 เรื่องวิธีการจัดสรรหุน)

สวนที่ 3 หนาที่ 6

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ลงทุนในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศในวันที่กําหนดราคาเสนอขายหุนสุดทาย โดยพิจารณา
จากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศ และ
แนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดรอง เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
สูงสุด
ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนด ดังตอไปนี้
ผูจองซื้อรายยอย หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานสํานักงานใหญและสาขาทั่วประเทศของตัวแทน
จํา หน า ยหุ น ตามขอ 5.2.5 ซึ่ง ผู จ องซื้ อ ดัง กล า วจะตอ งเปน บุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย หรื อ นิติ บุ ค คลที่ จ ด
ทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตนเทานั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อราย
ยอยจะอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)
ธนาคารพาณิชย
(2)
บริษัทเงินทุน
(3)
กองทุนสวนบุคคล
(4)
บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อ
การจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(5)
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(6)
บริษัทประกันภัย
(7)
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนนิติบุคคลตาม (10)
(8)
ธนาคารแหงประเทศไทย
(9)
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(10) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(11) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(13) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(14) กองทุนรวม
(15) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแต
100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท) ขึ้นไป
(16) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (15) หรือผูลงทุนสถาบัน ถือหุนรวมกันเกินกวา
รอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(17) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (1) ถึงขอ (16) โดยอนุโลม
(18) กองทุนประกันสังคม
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ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัท
หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลพินิจของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัท
หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตน
แตเปนลูกคา หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายในประเทศตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3 โดยผูลงทุนประเภทบุคคล
ทั่วไปสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในประเทศ ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.2.2 และ 5.2.3
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แตละรายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.3
ผูมีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลซึ่งทําคุณประโยชนตอบริษัทฯ ทั้งในอดีตและปจจุบัน ประกอบดวย
บุคคล 4 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1: อดีตผูถือหุนของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของผูถือปจจุบันของ
บริษัทฯ
กลุมที่ 2: อดีตกรรมการ อดีตผูบริหารและอดีตพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเจาหนาที่สหกรณออม
ทรัพยไทยออยล เจาหนาที่สหกรณรานคาไทยออยล บริษัทในเครือและลูกจางของบริษัทฯ หรือผูที่เกี่ยวของของ
บุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน
กลุมที่ 3: บุคคลซึ่งทําคุณประโยชน ใหคําแนะนํา หรือใหความชวยเหลือในทางใด ๆ ไมวาโดยตรง
หรือโดยออมตอบริษัทฯ รวมตลอดถึงขาราชการ เจาพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักขาว
นักหนังสือพิมพ สื่อมวลชน บุคคลและองคกรที่ตั้งในบริเวณโดยรอบโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เชน เจาพนักงาน
ทองถิ่น ผูนําชุมชน แพทย เจาหนาที่อนามัย ชาวบาน ครูโรงเรียนหรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลตาง ๆ ดังกลาว
ขางตนตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน
กลุมที่ 4: ที่ปรึกษา ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูรับเหมา หรือตัวแทนทางการคาของบริษัทฯ หรือผู
ที่เกี่ยวของของบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตนตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน
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ผูมีอุปการคุณจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวม
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุนแกผู
มีอุปการคุณเปนดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการบริษัทฯ
ผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส หมายถึง ผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส บางรายที่เสนอขายหุนของ
บมจ. ไทยลูบเบส ใหแกบริษัทฯ และเขาจองซื้อหรือรับซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รายละเอียดตามสัญญาซื้อขาย
หุนระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนของบมจ. ไทยลูบเบส ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2547 โดยผูถือหุนของบมจ.
ไทยลูบเบส ซึ่งจะมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนของบริษัทฯ ไดแก บมจ. ปตท. บริษัท เอ็มโอซี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัท น้ํามันปโตรเลียมไทย จํากัด นิปปอน ออยล คอรปอเรชั่น (Nippon Oil Corporation) และ
บริษัท ออยล เทรดดิ้ง ประเทศไทย จํากัด
ผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส รายที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะตองจองซื้อหุนผาน
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย สําหรับรายที่มิใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะ
เปนการซื้อโดยผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.4
การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส จะเปนไปตามจํานวนที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขาย
หุนระหวางบริษัทฯ และผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6.5
ผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน หมายถึง ผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน บางรายที่เสนอขายหุน
ของ บจ. ไทยพาราไซลีน ใหแกบริษัทฯ และเขาจองซื้อหรือรับซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รายละเอียดตามสัญญา
ซื้อขายหุนระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2547 โดยผูถือหุนของ
บจ. ไทยพาราไซลีน ซึ่งจะมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนของบริษัทฯ ไดแก บมจ. ปตท. บริษัท เอ็มโอซี โฮลดิ้ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท มิตซุย จํากัด อิโตชู คอรปอเรชั่น และ มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น
ผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน รายที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะตองจองซื้อหุนผาน
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย สําหรับรายที่มิใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะ
เปนการซื้อโดยผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.4
การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน จะเปนไปตามจํานวนที่ตกลงกันในสัญญาซื้อ
ขายหุนระหวางบริษัทฯ และผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6.6
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 90,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทา
เทียมกับหุนสามัญเดิมที่เสนอขายและหุนสามัญอื่น ๆ ที่จําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
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1.4

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุน
สามัญเดิมตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยฯ ในการรับหุน
สามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาด
หลักทรัพยฯ แลว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 และบริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
และบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลว
เห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ที่จะ
สามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุนราย
ยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 600 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของ
ทุนชําระแลว โดยที่ผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้น กรณีจึงยังคงมี
ความไมแนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียน
1.5

จํานวนและราคาหุนที่ใหสิทธิแกพนักงาน

บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ
พนักงานของบริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด รวมทั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุมบริษัท ไทยออยล จํากัด
ซึ่งจดทะเบียนแลว จํานวน 40,000,000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2547 โดยหุนที่
เสนอขายมีเงื่อนไขระยะเวลาการหามขายหุนเปนเวลา 2 ป นับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งพนักงานดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดคราวละ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ที่ไดรับการจัดสรรเมื่อครบกําหนด 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่พนักงานกูเงินจากบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด หุนที่จองซื้อจะถูกจํานําไวกับ
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด เพื่อเปนหลักประกันการกูยืมเงิน และอยูภายใตเงื่อนไขการหาม
ขายหุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน
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1.6

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

การจัดสรรหุน สวนเกิน

ในการเสนอขายหุนครั้งนี้บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และ
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย อาจพิจารณาจัดสรร
หุนสวนเกินจํานวนไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจํานวนประมาณ 106,415,700 หุน
โดยยืมหุนทั้งจํานวนจาก บมจ. ปตท. เพื่อสงมอบใหแกผูไดรับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกับการสงมอบ
หุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไดรับการจัดสรรจากหุนที่จัดจําหนาย ตามดุลยพินิจรวมกันของบริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) กอนวันแรกที่หุน
ของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูจัดหาหุนสวนเกิน (Over-allotment Agent) ไดแก
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด จะดําเนินการจัดหาหุนภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขา
ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสงคืนใหแก บมจ. ปตท. โดยวิธีการจัดหาหุนสวนเกินเพื่อสงคืนดังกลาว
จะเปนดังตอไปนี้
(1)
(2)

ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ
ใชสิทธิซื้อหุนจากกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม (ตามสวน) และบริษัทฯ ตามลําดับ โดยใช
สิทธิจากกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม เปนจํานวนประมาณรอยละ 90 ของจํานวนหุนที่
เสนอขายในครั้งนี้ หรือจํานวนประมาณ 92,915,700 หุน และใชสิทธิจากบริษัทฯ เปนจํานวน
ประมาณรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจํานวนประมาณ 13,500,000
หุน

อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุนดังกลาวอาจสิ้นสุดกอนชวงระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่หุน
สามัญของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ก็ได หากผูจัดหาหุนสวนเกินสามารถซื้อหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดครบจํานวนแลว และ/หรือใชสิทธิซื้อหุนจากกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม และ/หรือบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในการจัดหาหุนสวนเกินเพื่อสงคืนหุนที่ยืมขางตน ผูจัดหาหุนสวนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย
1.7

ขอมูลอื่นๆ

บริษัทฯ ตกลงที่จะไมจําหนายจายโอนหุนของบริษัทฯ หรือหลักทรัพยอื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเปน
หุนของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ในชวงระยะเวลา
180 วัน นับจากวันที่มีการสงมอบเงินคาขายหุนในครั้งนี้แกบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีที่ไดรับความยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรจากบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย
ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและจากผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

(Initial Purchasers) หรือเปนกรณีที่บริษัทฯ ขายหุนใหแกผูจัดหาหุนสวนเกินที่ใชสิทธิซื้อหุนจากบริษัทฯ ตามที่
ระบุในขอ 1.6
บมจ. ปตท. กลุมผูถือหุนเดิมบางรายของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลดังตอไปนี้ไดลงนามตกลงกับบริษัทฯ ที่
จะไมจําหนายจายโอนหุนของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ เวนแตเปนกรณีบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิม
ที่เสนอขายรวมขายหุนใหแกผูจัดหาหุนสวนเกินที่ใชสิทธิซื้อหุนจากบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม
ตามที่ระบุในขอ 1.6
1.

บมจ. ปตท. และผูถือหุนเดิมบางรายที่ไมรวมเสนอขายหุนในครั้งนี้ (รวมถึงธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) สําหรับหุนสวนที่ไมนํามาเสนอขาย) ตกลงจะไมจําหนายหุนของบริษัทฯ ในชวง 3 ปนับแต
วันที่หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

2.

ผูถือหุนของ Mauritius Thaioil CHC ที่รับซื้อหุนโดยตรงจาก Mauritius Thaioil CHC ตกลงจะไม
จําหนายหุนของบริษัทฯ ในชวง 18 เดือน (จํานวนหุนรอยละ 50 จะจําหนายไดเมื่อพน 12 เดือน และ
อีกรอยละ 50 เมื่อพน 18 เดือน) หรือ 2 ป นับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ แลวแตกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนหุนที่มีการโอนขายดังกลาวเมื่อเทียบกับปริมาณหุน
ของบริษัทฯ ทั้งหมดที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพยฯ

3.

ผูถือหุน (ซึ่งรวมถึง บมจ. ปตท.) ของ บมจ. ไทยลูบเบส และผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน ที่ไดรับ
จัดสรรหุนในครั้งนี้ ตกลงจะไมจําหนายจายโอนหุนของบริษัทฯ ในชวง 2 ปนับแตวันที่หุนสามัญของ
บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

ระยะเวลาการหามจําหนายจายโอนหุนของบริษัทฯ ขางตน ไดกําหนดระยะเวลาไวเกินกวาที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนจําหนาย จาย โอนหุนของบริษัทฯ
ภายในกําหนดระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ
บริษัทฯ ไดตกลงชดใชคาเสียหายใหแกกลุมผูถือหุนเดิมตามขอ 1.1.2 (ข) – (ฐ) หากมีความรับผิดใดๆ
เกิดขึ้นจากการที่มีขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ เปนเท็จ หรือทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลซึ่งควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูซื้อหุนเสียหาย
2.

ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะเปน
เหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
และคนตางดาวรายใดรายหนึ่งจะถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ไมได
หุนที่ถือโดยคนตางดาวรายใดรายหนึ่งใหนับรวมหุนของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดชวงราคาเสนอขายเบื้องตน (Price Range) ไดกําหนดจากการประเมินมูลคาเบื้องตนของ
บริษัทฯ โดยใชวิธีประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต (Discounted Cash
Flow) วิธีการหามูลคาตลาดสุทธิของหุน (Market Value) และวิธีกําหนดตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
ที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) ประกอบกับการประเมินความตองการจากนักลงทุนสถาบันทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และจากการทดสอบตลาดเบื้องตน (Pre-marketing)
ราคาหุนที่จะเสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณในครั้งนี้จะใชชวงราคา
เสนอขายเบื้องตน คือ 27 - 32 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning
Ratio) สําหรับผลการดําเนินงานป 2546 เทากับ 8.16 – 9.67 เทา โดยคํานวณจากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ แตไมรวมหุนที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากผูเสนอขายตามการ
จัดสรรหุนสวนเกิน ทั้งนี้อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต และ
ไมไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในปปจจุบันหรือผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
ที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนจํานวน 40,000,000 หุนแกกรรมการและ
พนักงานบริษัทฯ และพนักงานของบริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด รวมทั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุม
บริษัท ไทยออยล จํากัด ซึ่งจดทะเบียนแลว และจะเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้รวมทั้งนักลงทุนใน
ตางประเทศอีกจํานวน 90,000,000 หุน (แตไมรวมหุนที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุนสวน
เกิน) รวมเปนจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ทั้งสิ้นจํานวน 2,026,527,873 หุน
ณ วันจองซื้อ ผูจองซื้อรายยอย บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณ จะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคา 32
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน และมีสิทธิที่จะไดรับคืนเงินสวน
ตางคาจองซื้อหุน ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวา 32 บาทตอหุน (ตามรายละเอียดขอ 5.9)
สําหรับราคาเสนอขายหุนสุดทาย บริษัทฯ รวมกับกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม บริษัทหลักทรัพย
ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) จะกําหนดโดยการ
ทํา Bookbuilding ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคาของ
ชวงราคาเสนอขายเบื้องตน
แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อ
มายังบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ใน
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial
Purchasers) โดยราคาเสนอขายหุนสุดทายจะเปนราคาที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา และ
ทําใหบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการและยังมีความตองการซื้อหุน
เหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ชวงราคาที่ใชในการสํารวจ
ความตองการ คือ 27 - 32 บาทตอหุน
บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะดําเนินการประกาศราคาเสนอขายหุนสุดทายโดยเร็ว
ภายหลังการกําหนดราคาและลงนามในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) และในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) โดยคาดวาจะสามารถ
ดําเนินการประกาศราคาดังกลาวภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ผานสํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหุน สํานักงานใหญและสาขาของตัวแทนจําหนายหุน รวมทั้งโทรสอบถามไดที่ศูนย
ประชาสัมพันธการขายหุนไทยออยล หมายเลขโทรศัพท 1142 “เรียกหุนไทยออยล” และเว็บไซตของสํานักงาน
กลต. ที่ www.sec.or.th
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
ไมมี

5

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1

วิธีการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนตอผูลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหุน และการเสนอขายตอ
ผูลงทุนในตางประเทศจะเสนอขายผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
5.2

ผูจัดจําหนายหุน

5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในประเทศ
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-231-3777 โทรสาร 02-632-0741
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

(ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่รวมเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนผู
ถือหุนในบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย)
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 2,25,26
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-263-3500 โทรสาร 02-263-3820
(ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่รวมเสนอขายหุนในครั้งนี้
เปนผูถือหุนในบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย)
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
48/22-3 ชั้น 12A และ 45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโกทาวเวอร
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-697-3800 โทรสาร 02-638-0301
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
ชั้น 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537
5.2.2

ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในประเทศ
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 3
ถนนสาทรใต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797
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5.2.3

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในประเทศ
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอรคิวรี่ ชั้น 8-10
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-658-6300 โทรสาร 02-658-6862
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 22
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2677-4330 โทรสาร 0-2667-4331
(ทั้งนี้ บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่รวมเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้ เปนผูถือหุนในบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย)
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 23
323 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1-2
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-627-3100 โทรสาร 02-263-2043
(ทั้งนี้ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่รวมเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้ เปนผูถือหุนในบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย)
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-695-5000 โทรสาร 02-631-1709
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 12,15, 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-646-9999 โทรสาร 02-646-9889
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 8 เอ
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899
(ทั้งนี้ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่รวมเสนอขายหุนในครั้งนี้
เปนผูถือหุนในบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย)
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด
อาคารไทยธนาคาร ชั้น G
23-26, 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9333
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25
ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-670-9100 โทรสาร 02-286-4555
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-633-6107 โทรสาร 02-633-6150
(ทั้งนี้ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่รวมเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปน
ผูถือหุนในบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีดี และ ชั้น 14
ถนน พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-217-8888 โทรสาร 02-217-9595
บริษัทหลักทรัพย เอเพกซ จํากัด
สวนที่ 3 หนาที่ 17
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132 อาคารสินธร 1 ชั้น 1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-256-7888 โทรสาร 02-256-7899
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5.2.4

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
J.P. Morgan Securities Ltd.
28/F, Chater House
8 Connaught Road
Central, Hong Kong
Merrill Lynch International
Merrill Lynch Financial Centre
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
Morgan Stanley & Co. International Limited
23 Church Street, #16-01 Capital Square
Floor 16, Singapore, 049481
ABN AMRO Rothschild
38/F Cheung Kong Center
2 Queens Road
Central, Hong Kong

5.2.5

ตัวแทนจําหนายหุน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเวน In-store Branch และสาขาที่
เปดทําการหลังเวลา 08.30 น.)
สํานักงานใหญเลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย
ถนนราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 0-2222-0000
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
สํานักงานใหญเลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2299-1011-2
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5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุน

บริษัทฯ
และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2 และขอ 5.2.3 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ ใน
ประเทศ และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.4 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ
ในตางประเทศ
ซึ่งจะเปนการเสนอขายตอนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศจํานวน 911,263,864 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในขอ 1
การจัดจําหนายหุนตอผูจองซื้อรายยอย นักลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณ ผูถือหุนของ
บมจ. ไทยลูบเบส รายที่เปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน รายที่เปน
นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย จะดําเนินการผานผูจัดจําหนายหุนในประเทศตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.2.2 และขอ 5.2.3 สําหรับการเสนอขายตอนักลงทุนสถาบันในตางประเทศ ผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส ราย
ที่มิไดเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน รายที่มิไดเปนนิติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศไทย จะดําเนินการผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) โดยการจัด
จําหนายหุนดังกลาวจะเปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผลการจัดจําหนาย (Firm commitment basis) ทั้ง
จํานวน
สําหรับรายละเอียดจะเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมคาดวาราคาเสนอขายสุดทายจะถูกกําหนดรวมกัน
ระหวางบริษัทฯ กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา
จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุน
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2547
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เมื่อ
เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
(ก)
ไมสามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดทายได
(ข)
บริษัทฯ และ/หรือกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมไมสามารถตกลงเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน
(Purchase Agreement) ได
นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย
ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
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เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

เมื่อบริษัทฯ และ/หรือกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่
จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุนกับผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
หรือ
เมื่อบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัท
หลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมไดรับ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนในครั้ง
นี้ หรือ
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting
Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย
ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนาย
หุนในครั้งนี้จากเหตุในขอ (ก) – (ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและตัวแทนจําหนายหุนจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 5.2.2 และขอ 5.2.3 และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.4
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 553,592,797 - 656,109,982 บาท โดยบริษัทฯ จะชําระเงินคาตอบแทนการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวตามวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูซื้อหุน
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เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตกลงกับบริษัทฯ ภายใตสัญญารักษาทรัพยสิน (Escrow
Agreement)
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุน ที่บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
หุนจํานวน 90,000,000 หุน ในราคาหุนละ 27 - 32 บาท
2,430,000,000 - 2,880,000,000 บาท
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
54,675,000 - 64,800,000 บาท
หัก
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
2,375,325,000 - 2,815,200,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน
26.39 - 31.28 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่กลุมผูถือหุนเดิมทีเ่ สนอขายรวมจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัด
จําหนายหุน
หุนจํานวน 821,263,864 หุน ในราคาหุนละ 27 - 32 บาท 22,174,124,328 - 26,280,443,648 บาท
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
498,917,797 - 591,309,982 บาท
หัก
จํานวนเงินคาหุนที่กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะไดรับ 21,675,206,531 - 25,689,133,666 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะไดรับตอหุน
26.39 - 31.28 บาท

5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

คาใชจายในการเสนอขายหุนเฉพาะในสวนของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
2,619,600 บาท
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
50,000 บาท
ในตลาดหลักทรัพยฯ
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
10,200,139 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายประมาณ 54,675,000 – 64,800,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ
1,092,650 บาท
คาที่ปรึกษาอื่น ๆ ประมาณ
50,000,000 บาท
คาใชจายในการจัดทําโฆษณา ประมาณ
48,000,000 บาท
คาใชจายในการจัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธในขั้นตอนตางๆ ประมาณ
1,950,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
168,637,389 -178,762,389 บาท
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คาใชจายในการเสนอขายหุนเฉพาะในสวนของกลุมผูถือหุนเดิมทีเ่ สนอขายรวม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
23,402,997 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายประมาณ 498,917,797 - 591,309,982 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
522,320,794 – 614,712,979 บาท
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน

สําหรับผูจองซื้อรายยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ B) ไดที่สํานักงานใหญและสาขาของตัวแทน
จําหนายหุน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.5 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาเปดทําการของแตละ
สาขาของธนาคารที่เปนตัวแทนจําหนายหุน ของวันทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ ซึ่งคาดวาจะ
ไมชากวาวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8
ตุลาคม 2547
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสําหรับนักลงทุนสถาบัน ไดที่สํานักงานของบริษัท
หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2547
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ A) ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย สํานักงานและสาขาของผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และสํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2
และขอ 5.2.3 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับถึงวันที่
8 ตุลาคม 2547
สําหรับผูมีอุปการคุณ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ A) ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และสํานักงานและสาขาของผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 สํานักงานใหญของบริษัทฯ เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอรส
บี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรัวสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เลขที่
42/1 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท ก.ม. ที่ 124 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ตั้งแตเวลา 08.30 ถึงเวลา 15.30
น. ของวันทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และ ตั้งแตเวลา 08.30 ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547
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สําหรับผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส
เนื่องจากการจองซื้อของผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส เปนไปตามขอตกลงตามสัญญาซื้อขายหุน
ระหวางบริษัทฯ และผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส ซึ่งไมมีการขอรับหนังสือชี้ชวน ผูถือหุน (รายอื่นยกเวน บมจ.
ปตท.) ของ บมจ. ไทยลูบเบส ดังกลาวสามารถติดตอขอรับใบจองซื้อหุนไดโดยตรงจากบริษัทฯ ที่สํานักงานใหญ
ของบริษัทฯ เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอรส บี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรัวสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 สําหรับ บมจ. ปตท. สามารถติดตอ
ขอรับใบจองซื้อหุนไดโดยตรงจากบริษัทฯ ที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547
สําหรับผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน
เนื่องจากการจองซื้อของผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน เปนไปตามขอตกลงตามสัญญาซื้อขายหุน
ระหวางบริษัทฯ และผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน ซึ่งไมมีการขอรับหนังสือชี้ชวน ผูถือหุน (รายอื่นยกเวน
บมจ. ปตท.) ของ บจ. ไทยพาราไซลีน ดังกลาวสามารถติดตอขอรับใบจองซื้อหุนไดโดยตรงจากบริษัทฯ ที่
สํานักงานใหญของบริษัทฯ เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอรส บี ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรัวสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 สําหรับ บมจ. ปตท.
สามารถติดตอขอรับใบจองซื้อหุนไดโดยตรงจากบริษัทฯ ที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม
2547
5.6

วิธีการจัดสรรหุน

การจัดสรรหุนที่เสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในครั้งนี้แบงออกเปน 7 สวน
กลาวคือ จัดสรรใหแก (1) ผูจองซื้อรายยอย (2) นักลงทุนสถาบัน (3) บุคคลทั่วไป (4) ผูมีอุปการคุณ (5) ผูถือหุน
ของ บมจ. ไทยลูบเบส (6) ผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน โดยมีจํานวนหุนทั้งหมดตามรายละเอียดในขอ 1.2
และ (7) การจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนไมเกิน รอยละ 15 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจํานวน
ประมาณ 106,415,700 หุน (หากมี)
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะอยูภายใตเกณฑดังนี้
(1)

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร
จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศและนัก
ลงทุนในตางประเทศในวันที่กําหนดราคาเสนอขายหุนสุดทาย โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน
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ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศ และแนวโนมการ
เคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดรอง เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(2)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัด
จําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของ
ตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิ
ใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะ
ไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ.14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และที่ กจ.37/2544 เรื่อง
การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

(3)

สัดสวนที่จะจัดสรรใหแกคนตางดาวเมื่อรวมกับสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวในบริษัทฯ ในปจจุบัน
จะตองไมเกินสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ กลาวคือไมเกิน
กวารอยละ 40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และสัดสวนที่จะจัดสรรใหแกคน
ตางดาวคนใดคนหนึ่งจะตองไมเกินกวารอยละ
10
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ

(4)

การกําหนดจํานวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภทจะอยูภายใตดุลยพินิจรวมกัน
ของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร
จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchasers)

(5)

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร
จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchasers) อาจพิจารณาเพิ่มเติมหรือลดสัดสวนการเสนอขายหุนใหแกผูลงทุนในประเทศ
และผูลงทุนในตางประเทศในวันที่กําหนดราคาเสนอขายหุนสุดทาย (Claw back/ Claw forward) โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนใน
ตางประเทศ และแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดรอง เปนตน แตทั้งนี้การเพิ่มเติมหรือลด
สัดสวนนี้จะไมเกินกวารอยละ 15 ของหุนสวนที่เสนอขายใหแกผูลงทุนในประเทศหรือผูลงทุนใน
ตางประเทศแลวแตกรณี
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(6)

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร
จํากัด
ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคล
ทั่วไปหรือผูจองซื้อรายยอยเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนัก
ลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณา
แลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของผูมีอุปการคุณ บุคคลทั่วไป หรือผูจองซื้อรายยอย เปน
ตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

(7)

การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

5.6.1

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอย

(ก)
ผูจองซื้อรายยอยจะตองจองซื้อหุนผานสํานักงานใหญและสาขาของตัวแทนจําหนายหุนแต
ละรายตามขอ 5.2.5 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจําหนายหุนแตละ
รายจะเปนระบบการจองซื้อคนละระบบ ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบวาจํานวนหุนที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนแตละรายมีจํานวน
เทากับหรือสูงกวา 3.0 เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายเสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย
หรือคิดเปนจํานวนเทากับหรือสูงกวา 90,000,000 หุน
ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุกตนชั่วโมงของแตละวันที่เปดรับจอง
ซื้อ โดยเริ่มตรวจตนชั่วโมงแรกของแตละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดทายของแตละวัน ณ เวลา 15.00
น. หากในการตรวจครั้งใดพบวาจํานวนหุนที่รับจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนรายนั้นมีจํานวนเทากับหรือสูง
กวา 3.0 เทาของจํานวนหุน ทั้งหมดที่ตัวแทนจําหนายหุนรายนั้นเสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย หรือคิดเปน
จํานวนเทากับหรือสูงกวา 90,000,000 หุน ตัวแทนจําหนายหุนรายนั้นจะปดการรับจองซื้อหุนในชั่วโมงถัดไป
ยกเวนในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปดการรับจองซื้อหุน ณ เวลา 15.30 น.
ในการปดรับจองซื้อหุนของตัวแทนจําหนายหุนจะเปนการปดโดยระบบคอมพิวเตอร โดยระบบจะทํา
การปดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กําหนดขางตน และจะไมสามารถเปดระบบเพื่อรับจองซื้อไดอีก
(ข)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการปด
รับการจองซื้อกอนครบกําหนด หากปรากฏวา ณ สิ้นสุดวันแรกของการจองซื้อ จํานวนหุนที่ไดมีการจองซื้อผาน
ตัวแทนจําหนายหุนทุกรายรวมกันมีจํานวนไมถึง 3.0 เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่ตัวแทนจําหนายหุนเสนอขาย
ตอผูจองซื้อรายยอย หรือคิดเปนจํานวนไมถึง 180,000,000 หุน
(ค)
ภายหลั ง การป ด รั บ จองซื้ อ หุ น หากพบว า จํ า นวนหุ น ที่ ไ ด มี ก ารจองซื้ อ ผ า นตั ว แทน
จําหนายหุนทุกรายมีจํานวนรวมกันไมถึง 60,000,000 หุน ใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนายจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานตัวแทนจําหนายหุนทุกรายที่สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อได
และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อที่ระบุในขอ 5.7.1 โดย ผูจองซื้อรายยอยแตละรายจะไดรับการจัดสรรหุนตาม
จํานวนที่จองซื้อ ซึ่งกําหนดเปนจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน แตมี
จํานวนไมเกิน 20,000 หุนตอหนึ่งใบจอง โดยไมจํากัดจํานวนใบจองซื้อที่ไดรับจัดสรรตอราย และใหผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายนําหุนที่ยังมิไดมีการจองซื้อดังกลาวเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน
บุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย หรือเสนอขายแกบุคคลอื่น
ตามแตดุลยพินิจรวมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ง)
ในกรณีที่จํานวนหุนที่จองโดยผูจองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุนแตละรายมี
จํานวนรวมกันมากกวา 60,000,000 หุน การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอยที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนาย
หุนและสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อได จะกระทําโดยใชวิธีสุมคัดเลือกผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรร (Random) ดวยระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยคอมพิวเตอรจะทําการสุมคัดเลือกผูจองซื้อรายยอยใหไดจํานวนหุนรวมกันเทากับ 60,000,000
หุน พรอมทั้งสุมคัดเลือกผูจองซื้อรายยอยที่ยังไมไดรับการจัดสรรสํารองไว (Waiting List) เรียงตามลําดับเพื่อใช
ในกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อ
ตามที่ระบุไวในขอ 5.7.1 ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการสุมคัดเลือกแตละรายจะไดรับการจัดสรรหุนตาม
จํานวนที่จองซื้อ ซึ่งกําหนดเปนจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน แตมี
จํานวนไมเกิน 20,000 หุนตอหนึ่งใบจอง ยกเวนผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรเปนอันดับสุดทายจะไดรับ
การจัดสรรหุนเทากับจํานวนหุนที่เหลือ ซึ่งอาจจะนอยกวาจํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนจองซื้อขั้นต่ําที่กําหนด
ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยแตละรายมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนไดรายละไมเกิน 10 ใบจองซื้อเทานั้น
ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรหุนเปนจํานวนนอยกวาจํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนจองซื้อขั้น
ต่ําที่กําหนดหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรตามรายละเอียดในขอ 5.9
(จ)
สําหรับกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจอง
และการชําระเงินคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.7.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอ
สงวนสิทธิในการตัดสิทธิการไดรับการจัดสรรหุนของผูจองซื้อรายยอยรายนั้น และจะจัดสรรหุนในสวนที่ตัดสิทธิ
ดังกลาวใหแกผูจองซื้อรายยอยสํารอง (Waiting List) ตามลําดับ จนกวาจะครบตามจํานวนที่จัดสรรไวสําหรับผู
จองซื้อรายยอย
(ฉ)
ผูที่ยื่นความจํานงจองซื้อหุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหุนไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1
(ช)
รายชื่อของผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซด www.settrade.com
อยางชาภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 นอกจากนั้น ผูจองซื้อรายยอยสามารถสอบถามไดที่
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สํานักงานใหญและสาขาของตัวแทนจําหนายหุน รวมทั้งโทรสอบถามไดที่ศูนยประชาสัมพันธการขายหุนไทย
ออยล หมายเลขโทรศัพท 1142 “เรียกหุนไทยออยล” ฝายบริการลูกคาสัมพันธ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) หมายเลขโทรศัพท 0-2888-8888 กด 0 และ 5 ฝายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท 0-2299-1205, 1210 และ 2340 สําหรับรายชื่อผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรผานแตละ
ธนาคาร
5.6.2

วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา
100 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย
จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ ผูที่เปนลูกคา หรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่น ๆ ตอไป โดยจะ
จัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100
หุน ยกเวนหากมีเศษหุนที่จํานวนต่ํากวา 100 หุนเหลืออยู ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ในการจัดสรรเศษหุนจํานวนนี้ใหแกบุคคลทั่วไป
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.4

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณ
การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณเปนดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการบริษัทฯ โดยจะ
จัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ
100 หุน
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5.6.5

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส
หากมีการซื้อขายหุน บมจ. ไทยลูบเบส เกิดขึ้น บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย
ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
จัดสรรหุนจากกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามขอ 1.1.2 จํานวนไมเกิน 41,627,125 หุนใหแกผูถือหุนของ
บมจ. ไทยลูบเบส โดยจํานวนหุนดังกลาวคํานวณโดยใชราคา 27 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาต่ําสุดของชวงราคา
เสนอขายเบื้องตนที่คํานวณโดยใชสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 41.50 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้
จํานวนหุนเสนอขายสุดทายที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส จะมีจํานวนเปลี่ยนแปลงไปตาม
ราคาเสนอขายหุนสุดทาย (“จํานวนหุนเสนอขายสุดทาย”) โดยใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายหุน
ระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส

ในกรณีที่ยอดจองซื้อหุนของผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส รวมกันนอยกวาจํานวนหุนเสนอขาย
สุดทาย บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรหุนสวนที่เหลือ
ใหแกนักลงทุนประเภทอื่น ๆ ในประเทศ และ/หรือใหบริษัทฯ เสนอขายใหแกผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchasers) (เพื่อนําไปเสนอขายตอใหผูลงทุนในตางประเทศ) เพิ่มเติมได ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุน
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.6.6

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน
หากมีการซื้อขายหุน บจ. ไทยพาราไซลีน เกิดขึ้น บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัท
หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะจัดสรรหุนจากกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามขอ 1.1.2 จํานวนไมเกิน 50,302,375 หุนใหแกผู
ถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน โดยจํานวนหุนดังกลาวคํานวณโดยใชราคา 27 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาต่ําสุด
ของชวงราคาเสนอขายเบื้องตนที่คํานวณโดยใชสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 41.50 บาทตอหนึ่งเหรียญ
สหรัฐ ทั้งนี้จํานวนหุนเสนอขายสุดทายที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน จะมีจํานวน
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายหุนสุดทาย (“จํานวนหุนเสนอขายสุดทาย”) โดยใหเปนไปตามขอตกลงใน
สัญญาซื้อขายหุนระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน
ในกรณีที่ยอดจองซื้อหุนของผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน รวมกันนอยกวาจํานวนหุนเสนอขาย
สุดทาย บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรหุนสวนที่เหลือ
ใหแกนักลงทุนประเภทอื่น ๆ ในประเทศ และ/หรือใหบริษัทฯ เสนอขายใหแกผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchasers) (เพื่อนําไปเสนอขายตอใหผูลงทุนในตางประเทศ) เพิ่มเติมได ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุน
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัท
หลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจํานวน
สวนที่ 3 หนาที่ 29

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

หุนที่จัดสรรใหแก บมจ. ปตท. เพื่อมิให บมจ. ปตท. ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 49.99 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
5.6.7

วิธีการจัดสรรหุนสวนเกิน
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร
จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจจัดสรรหุนเกินจํานวนที่เสนอขายตามที่
ระบุไวในขอ 1.1 เปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน รอยละ 15 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจํานวนประมาณ
106,415,700 หุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ.19/2541 เรื่อง การ
จัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
หุนสวนเกินจะจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ผูลงทุนในตางประเทศ และผูจองซื้อรายยอยเทานั้น โดย
จะใหความสําคัญกับนักลงทุนสถาบันและผูลงทุนในตางประเทศกอนผูจองซื้อรายยอย โดยสัดสวนเบื้องตนใน
การจัดสรรระหวางผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนในตางประเทศจะเปนไปตามสัดสวนการเสนอขายหุนเบื้องตน
ในขอ 1.2 อยางไรก็ตาม สัดสวนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได โดยบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัท
หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะพิจารณารวมกับผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ในการกําหนดจํานวนหุนสวน
เกินที่จะจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อจากนัก
ลงทุนในแตละประเภท และแนวโนมการเคลื่อนไหวของระดับราคาหุนในตลาดรอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอ
ขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
สําหรับการสงมอบหุนสวนเกินใหแกผูไดรับการจัดสรรจะดําเนินการ
เหมือนการสงมอบหุนตามรายละเอียดขอ 5.10

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนในตางประเทศ
บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตกลงมอบหมายใหผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchasers) นําหุนจํานวนหนึ่งไปจําหนายตอใหกับนักลงทุนสถาบันในตางประเทศ โดยการจัดสรรสิทธิ
ในการจําหนายในตางประเทศใหอยูในดุลยพินิจของผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
อยางไรก็ตาม ในระหวางการเสนอขายหุนในครั้งนี้ Mauritius Thaioil CHC ไดมีการเสนอขายหุน
สามัญที่ถือในบริษัทฯ โดยตรงใหแกผูถือหุนของ Mauritius Thaioil CHC ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนของตน Mauritius Thaioil CHC ตกลงใหผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) นํา
หุนที่เหลือจํานวนดังกลาวมาเสนอขายใหผูลงทุนสถาบันในตางประเทศได ซึ่งหุนจํานวนดังกลาวบางสวนหรือ
ทั้งหมดอาจนํากลับมาเสนอขายในประเทศโดยบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา
จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได ทั้งนี้
ตามความตกลงรวมกันระหวางบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัท
หลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchasers) เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
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การจัดสรรหุนใหกับนักลงทุนในตางประเทศในกรณีใด ๆ ก็ตามจะตองไมทําใหสัดสวนการถือครองหุน
ของคนตางดาวในบริษัทฯ สูงเกินกวาสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
5.7
5.7.1

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อ
สําหรับผูจองซื้อรายยอย

(ก)
ผูจองซื้อรายยอยจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนจํานวน
ทวีคูณของ 1,000 หุน แตทั้งนี้ตองไมเกิน 20,000 หุนตอ 1 ใบจองซื้อ โดยผูจองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อ
รวมไดมากกวา 1 ใบจอง แตในการยื่นใบจองซื้อแตละครั้งสามารถยื่นไดเพียง 1 ใบจองเทานั้น
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อรายยอยสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญและสาขาของตัวแทนจําหนาย
หุนตามขอ 5.2.5 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2547
และ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยทุกรายจะตอง
ปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้อยางเครงครัด
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ B) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงนาม หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) โดยผูจองซื้อ 1 ราย สามารถยื่นใบจองซื้อไดครั้งละ 1 ใบจอง
เทานั้น
ในกรณีที่ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยูและตองการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากเขาบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยดังกลาว ชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อของเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเทานั้น
ทั้งนี้ ผูจองซื้อทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา:
− สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไม
มีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองเทานั้น (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
− สําเนาสมุดเงินฝากหนาที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการเคลื่อนไหว
ของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคล:
− สําเนาหนังสือรับรองฉบับลาสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
− สําเนาสมุดเงินฝากหนาที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการเคลื่อนไหว
ของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะคืนเงินคาจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผู
จองซื้อรายยอย ในกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยแจงความประสงคดังกลาว (โปรดดูรายละเอียดในขอ 5.9
เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน) ในกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยรายใดมิไดนําสําเนาสมุดเงินฝากหนาที่มีชื่อผูจอง
ซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลง
นามรับรองสําเนาถูกตองมา ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อรายยอย
ในสวนที่ผานตนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจองซื้อ โดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ
(ค)
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา 32
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขาย ณ วันจองซื้อ ดังนี้
− หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผู
จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1)
เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวตอ 1 ใบจองซื้อ และตองสามารถเรียกเก็บ
เงิน ไดจากสํา นักหักบัญ ชีเดี ย วกัน ไดภ ายในวัน ทํา การถั ด ไป โดยจะตอ งลงวั น ที่ 7
ตุลาคม 2547 หรือ (2) ชําระเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงิน
− หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชําระเงินคาจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือ
จองซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตาม
จํานวนที่จองซื้อเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงินเทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะ
สั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บมจ. ไทยออยล เพื่อผูจองซื้อรายยอย” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันที่ไดเปด
กับตัวแทนจําหนายหุนแตละราย พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไว
ดานหลังเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ใหโอนเงินเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บมจ.
ไทยออยล เพื่อผูจองซื้อรายยอย”
(ง)
ผูจองซื้อจะตองจัดสงใบจองซื้อหุนพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ข) และ
เงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) ไปยังสํานักงานใหญและสาขาของตัวแทนจําหนายหุนตั้งแตเวลา 8.30-15.30 น.
ของวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และตั้งแตเวลา 8.30-12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยผูจองซื้อจะตองปฏิบัติ
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ตามรูปแบบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายไดจัดเตรียมไวในแตละสถานที่ ทั้งนี้ ในการ
รับจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนจะลงลําดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อหุนทุกใบและลงลายมือชื่อรับรอง
เพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิก
การจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิก
การรับจองซื้อของผูจองซื้อที่ไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก)-(ง)
(ฉ)
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา 32 บาท
ตอหุน ตัวแทนจําหนายหุนจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อตามรายละเอียดในขอ 5.9
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100
หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสําหรับนักลงทุนสถาบันใหถูกตองครบถวน
และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ (ถามี)
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากบริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย
จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2547
(ค)
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยชําระ
เปนเช็ค ดราฟท หรือ แคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดย
ลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 15 ตุลาคม 2547 พรอมขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่บริษัท
หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดตอไป
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ค)
สงไปยังบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2547
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(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิก
การจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และ
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง)
5.7.3

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100
หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามในใบจองซื้อโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
คํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ:
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวา
สามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจ ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอม ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือผูจัด
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จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2 หรือขอ 5.2.3 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7-8 ตุลาคม 2547
(ค)
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดย
จะตองชําระที่ราคา 32 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขาย ดังนี้
หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท
หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน
ภายในวันทําการถัดไป โดยจะตองลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 หรือ (2) ชําระเปนเงินสด หรือ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS)
หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชําระเงินคาจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจอง
ซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จอง
ซื้อเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป พรอมระบุ
ชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การ
โอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวา
มีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2 หรือขอ 5.2.3 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 7-8 ตุลาคม 2547
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิก
การจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง) ได
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ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 และ 5.2.3 จะโอนเงินคาจองซื้อในสวนตนผานใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดําเนินการสงมอบเงินคา
จองซื้อหุนทั้งในสวนของตนและสวนของผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ใหกับบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมตอไป
(ฉ)
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา 32 บาท
ตอหุน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อใหแกผู
จองซื้อที่จองผานตน ตามรายละเอียดในขอ 5.9
5.7.4

สําหรับผูมีอุปการคุณ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100
หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ (ถามี)
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อ
สามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่
8 ตุลาคม 2547
(ค)
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดย
จะตองชําระที่ราคา 32 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขาย ดังนี้
− หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผู
จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1)
เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีเดียวกันไดภายในวันทําการถัดไป โดยจะตองลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 หรือ
(2) โดยการโอนเงิน
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− หากจองซื้อในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และยื่นชําระเงินคาจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือ
จองซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตาม
จํานวนที่จองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย หรือบัญชีจองซื้อหุนที่
ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ใหโอน
เงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย หรือบัญชีจองซื้อหุนที่ผู
รวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดตอไป
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.4 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวา
มีการโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.4 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
รวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแตเวลา
8.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2547 และเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2547
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.4 (ง) แลว จะขอยกเลิก
การจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูรวมจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามขอ 5.7.4 (ก) – (ง) ได
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหกับบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมตอไปตอไป
(ฉ)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา 32 บาท
ตอหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายและผูรวมจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในสวนที่จองซื้อผานตนใหแกผูจองซื้อตาม
รายละเอียดในขอ 5.9
5.7.5

สําหรับผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส
ใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายหุนระกวางบริษัทฯ กับผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

สําหรับผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน
ใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายหุนระกวางบริษัทฯ กับผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน
การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ผูจอง
ซื้อรายยอยและบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวม
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายที่จะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 5.6.1 – 5.6.3
ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูมีอุปการคุณ
ใหอยูในดุลยพินิจของ
กรรมการผูจัดการบริษัทฯ ที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 5.6.4
ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อ
คืนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน

5.9.1

สําหรับผูจองซื้อรายยอย

(ก)
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับ
ราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อทุกรายที่จองซื้อผานตน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ ผูที่ระบุในใบจองซื้อใหโอนเงินคาจองซื้อคืนเขา
บัญ ชี ธ นาคารของผูจ องซื้ อ ที่มี กับ ธนาคารที่ผูจ องซื้อ มายื่น จองซื้อ และไดแ นบเอกสารประกอบการจองซื้ อ
ครบถวน ตามขอ 5.7.1 (ข) จะไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว สวนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณี
ขางตน ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุ
ในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ตางธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอย ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
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(ข)
ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ ผูที่ระบุในใบจองซื้อให
โอนเงินคาจองซื้อคืนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผูจองซื้อมายื่นจองซื้อและไดแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อครบถวน ตามขอ 5.7.1 (ข) จะไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว สวนกรณีอื่น
นอกเหนือจากกรณีขางตน ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน
นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอย ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อ
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว
โดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ค)
ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนทีจ่ องซื้อ
ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนายแตละรายที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
ครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ ผูที่ระบุในใบจองซื้อให
โอนเงินคาจองซื้อคืนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผูจองซื้อมายื่นจองซื้อและไดแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อครบถวน ตามขอ 5.7.1 (ข) จะไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว สวนกรณีอื่น
นอกเหนือจากกรณีขางตน ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน
นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการ
ดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินสวน
ตางคาจองซื้อหุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ง)
ในกรณีผูจองซือ้ ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคา
จองซื้อหุนตามเช็คที่จายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
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ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร
เนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ
หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อใหแกผูจองซื้อทุกรายที่จองซื้อผานตน
โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับ
ดังกลาวคืนจากตัวแทนจําหนายหุนที่สาขาของตัวแทนจําหนายที่จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.9.2

สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการคุณ

(ก)
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงิน
สวนตางคาจองซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผูมี
อุปการคุณ (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน
คาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซื้อแลวโดยชอบ และ ผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข)
ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
รายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายผูจองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14
วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) ผูจัดการการ
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จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ค)
ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนทีจ่ องซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุน
ไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่
ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแต
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปหรือผูมีอุปการคุณ
(แลวแตกรณี) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจอง
ซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ง)
ในกรณีผูจองซือ้ ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคา
จองซื้อหุนตามเช็คที่จายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2 หรือ
5.2.3 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บ
เงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาว
จะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับ ผูจองซื้อ
ประเภทบุคคลทั่วไปหรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี)
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วิธีการสงมอบหุน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับ
บริษัทฯ โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนที่
ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถขาย
หุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(ก)
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผู
จองซื้อมีบัญชีซื้อขายอยู ในกรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ตามที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ตามที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรง
กับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาว มิฉะนั้น บริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อรายดังกลาวตามขอ 5.10 (ค)
แทน
(ข)
ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดําเนินการเก็บรักษาหุนดังกลาวไวในบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อ
ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหากผูจองซื้อรายใด
ตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อรายนั้น
สามารถติดตอไดที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

(ค)
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 45 วัน นับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับ
ภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ในกรณีที่หุนดังกลาวจัดสรรจากหุนสามัญเดิมที่ถือโดยกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมตามขอ 1.1.2
กลุมผูถือหุนเดิมตกลงเปนผูชําระคาธรรมเนียมคําขอถอนหุนเพื่อขอรับใบหุน ใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด
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