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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
1.

รายละเอียดของหุนที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหุนที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวนไมเกิน 1,099,583,300
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท ในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.1.1 ผูเสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
จํานวนหุนที่เสนอขาย

1.1.2

:
:
:

ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

:
:

ผูเสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
จํานวนหุนที่เสนอขาย

:
:
:

ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

:
:

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวน 773,333,300 หุน คิดเปนรอ ยละ 22.86 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
(ไมรวมจํานวนหุนที่ผูจัดหาหุนสวนเกินอาจใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน)
9 – 13 บาท ตอหุน
6,959,999,700 – 10,053,332,900 บาท
กระทรวงการคลัง (ในฐานะผูถือหุนของบริษัทฯ)
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
จํานวนไมเกิน 326,250,000 หุน คิดเปนรอยละ 9.6 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้ง
นี้ (ไมรวมจํานวนหุนที่ผจู ัดหาหุนสวนเกินอาจใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน)
9 – 13 บาท ตอหุน
ไมเกิน 2,936,250,000 – 4,241,250,000 บาท

นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาใหมีการจัดสรรหุนสวนเกินใหแกผู
ลงทุนในประเทศและผูลงทุนในตางประเทศ จํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน หรือคิดเปนรอยละ 7.7 ของจํานวนหุนที่เสนอ
ขายในครั้งนี้ ตามรายละเอียดในขอ 5.6.4
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สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญโดยบริษัทฯ และกระทรวงการคลังในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ ระบุไวในข อ 5.2.2 และเปนการเสนอขายตอ ผูลงทุนในตางประเทศผานผูซื้อ หุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial
Purchaser) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.4 โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนในเบื้องตนดังนี้
1.2.1

เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ จํานวนรวมไมเกิน 549,791,700 หุน
- เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
ไมเกิน 228,571,400 หุน
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
159,320,300 หุน
- เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย
161,900,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอ
ขายตอผูลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในแตละประเภท และแนวโนมการเคลื่อนไหว
ของราคาหุนในตลาดรอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
1.2.2

เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ จํานวนรวมไมเกิน 549,791,600 หุน

อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในต างประเทศ (Initial
Purchaser) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนในตางประเทศในวันกําหนด
ราคาเสนอขายหุนสุดทาย โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของผูลงทุนในประเทศและผูลงทุน
ในตางประเทศ และแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดรอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุนใหยึดตามนิยามที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนด ดังตอไปนี้
ซึ่ ง ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยได กํ า หนดประเภทของผู ล งทุ น สถาบั น เพิ่ ม เติ ม จากประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 32/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ลง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
1.
ธนาคารพาณิชย
2.
บริษัทเงินทุน
3.
บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อ
การจัด การโครงการลงทุนที่ จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายวาด วยการประกอบธุ ร กิจ เงิ นทุ น ธุ ร กิ จ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทประกันภัย
สว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว าด วยวิ ธีก ารงบประมาณ หรื อ นิ ติบุ ค คลอื่ น ที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
กองทุนประกันสังคม
นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตามขอ 1. ถึง ขอ 13. หรือนักลงทุนสถาบันถือหุนรวมกันเกิน
กวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ 1. ถึง ขอ 14. โดยอนุโลม
กองทุนสวนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรับบริหารทรัพยสินใหแกนักลงทุนสถาบัน
ตามนิยามที่ระบุไวนี้

นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 และในการจัดสรรหุนใหแก
นักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 5.6.1
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามคํา
นิยามที่ระบุไวขางตน ซึ่งเปนลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และจะ
จัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ผูจองซื้อรายยอย หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อผานสํานักงานใหญและสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจําหนายหุน
รวมทั้งศูนยรับจองซื้อหุนเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามขอ 5.2.3 ซึ่งผูจองซื้อดังกลาวจะตองเปน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (คณะบุคคลไมสามารถจองซื้อได) และจะตองมิใชนัก
ลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไวขางตนนี้ โดยผูจองซื้อรายยอยสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3 และใน
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การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอยจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามวิธีการที่
ระบุไวในขอ 5.6.3
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 773,333,300 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมถึงหุนที่ผูจัดหาหุนสวนเกินอาจใช
สิทธิซื้อหุนสวนเกินจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุนสวนเกิน จํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน มีสิทธิและผลประโยชนทาง
กฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมที่เสนอขายและหุนสามัญอื่น ๆ ที่จําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหุนสามัญ

บริษัทฯ และกระทรวงการคลังมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมตอประชาชนใน
ครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ในการรับหุนสามัญ
ของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดแจงยังบริษัทฯ วา ตลาดหลักทรัพยฯ เห็นวาหุนสามัญของ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติ เรื่อง การกระจายการถือหุนราย
ยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระ
แลวของบริษัทฯ โดยที่ผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้น ในกรณีนี้จึงยังคงมีความ
ไมแนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
1.5

การจัดสรรหุนสวนเกิน

ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย อาจพิจารณาจัดสรรหุนสวนเกิน
จํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน หรือคิดเปนรอยละ 7.7 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยยืมหุนทั้งจํานวนจาก บริษัท
เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค เพื่อนํามาสงมอบใหแกผูจองซื้อซึ่งไดรับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกัน
กับการสงมอบหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไดรับการจัดสรรจากหุนที่จัดจําหนาย ตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) โดย บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ในฐานะผูจัดหาหุนสวนเกิน (Over-allotment Agent) จะดําเนินการจัดหาหุนภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่หุนของ
บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสงมอบคืนใหแก บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค
โดยวิธีการจัดหาหุนเพื่อสงคืนดังกลาวสามารถดําเนินการไดในลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก)
(ข)

ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ
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อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุนดังกลาวอาจสิ้นสุดกอนครบกําหนดระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่หุน
ของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หากผูจัดหาหุนสวนเกินสามารถซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดครบ
จํานวนแลว และ/หรือใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ นอกจากนี้ สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยระหวาง บริษัท
เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค และผูจัดหาหุนสวนเกิน (Securities Borrowing and Lending Agreement) ให
สิทธิบริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค ในฐานะผูใหยืมหุน สามารถเรียกใหผูจัดหาหุนสวนเกินสงมอบหุน
คืนใหแกตนไดโดยการสงคําบอกกลาวแกผูจัดหาหุนสวนเกินเปนหนังสือ และผูจัดหาหุนสวนเกินมีหนาที่ตองจัดหาหุนเพื่อ
สงมอบคืนภายในระยะเวลา 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว ดังนั้น หากบริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอร
เนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค ใชสิทธิเรียกใหผูจัดหาหุนสวนเกินสงมอบหุนคืนกอนครบกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันแรกที่
หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ จะเปนผลใหระยะเวลาในการจัดหาหุนของผูจัดหาหุนสวนเกินโดย
การซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ สิ้นสุดกอนครบกําหนดระยะเวลา 30 วัน และในกรณีที่ บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่น
แนลโฮลดิ้ง อิงค ใชสิทธิเรียกหุนคืนนับตั้งแตวันแรกที่มีสิทธิ (ซึ่งเปนวันกอนวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ) จะทําใหผูจัดหาหุนสวนเกินตองจัดหาหุนเพื่อสงมอบคืนโดยการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ
เทานั้น โดยไมมีการจัดหาหุนเพื่อสงมอบคืนโดยการซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนผลทําใหไมมีการทําการรักษาระดับ
ราคา (Stabilization) โดยผูจัดหาหุนสวนเกินสําหรับการเสนอขายหุนครั้งนี้
ทั้งนี้ ในการจัดหาหุนสวนเกินเพื่อสงคืนหุนที่ยืมขางตน ผูจัดหาหุนสวนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย ฉบับลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2547
1.6

ขอกําหนดอื่น ๆ

1.6.1 หุนจํานวนรวมกันรอยละ 55 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้ (ไมรวมกรณีมีการจัดสรรหุนสวนเกิน) ซึ่งถือโดยบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นจะถูกสั่งหามขาย
ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)) โดยสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอย
ละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
1.6.2 บริษัท ฯ ตกลงที่จ ะไมอ อก หรือ เสนอขาย จําหนายจายโอนหุน ของบริษัท ฯ หรือ หลักทรัพยอื่น ใดที่
สามารถแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่เสนอขายครั้งนี้
ในชวงระยะเวลา 360 วัน นับจากวันที่มีการสงมอบเงินคาขายหุนในครั้งนี้แกบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง (Closing Date)
เวนแตเปนกรณีที่ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและจากผู
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ซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) หรือเปนกรณีที่บริษัทฯ ขายหุนใหแก ผูจัดหาหุนสวนเกินที่ใชสิทธิซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ตามที่ระบุในขอ 1.5
1.6.3 บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค และกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลัง
ยังคงเป นผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้) ตกลงที่จ ะไมจํ าหนายจายโอนหุนของบริษัทฯ หรือ
หลักทรัพยอื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่
เสนอขายครั้งนี้ ในชวงระยะเวลา 360 วัน นับจากวันที่มีการสงมอบเงินคาขายหุนในครั้งนี้แกบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง
(Closing Date) เวนแตเปนกรณีที่ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) อยางไรก็ตาม บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮ
ลดิ้ง อิงค อาจขาย จําหนาย จาย โอนหุน ของบริษัทฯ หรือหลักทรัพยอื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทฯ ที่มี
สิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในระยะเวลา 360 วัน ดังกลาวได หาก
เปนการขาย จําหนาย จาย โอนหุนหรือหลักทรัพยดังกลาวของบริษัทฯ ใหแก บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ทั้งนี้ บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ดังกลาวตองตกลงยินยอมที่จะไมขาย จําหนาย จาย โอนหุนของบริษัทฯ
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กําหนดในวรรคกอน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอาจขาย จําหนาย จาย โอนหุนของ
บริษัทฯ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในระยะเวลา 360 วัน ดังกลาวได หากเปนการขาย จําหนาย จาย โอนหุนของบริษัทฯ
ใหแก กองทุนรวมวายุภักษ หนวยงานของรัฐ หรือกองทุน หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่กระทรวงการคลังมีอํานาจควบคุม ทั้งนี้
กองทุนรวมวายุภักษ หนวยงานของรัฐ หรือกองทุนหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่กระทรวงการคลังมีอํานาจควบคุม ตองตกลงยินยอม
ที่จะไมขาย จําหนาย จาย โอนหุนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กําหนดในวรรคกอน

2

ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหุนที่เสนอขาย

การกําหนดชวงราคาเสนอขายเบื้องตน (Price Range) ไดกําหนดจากการประเมินมูลคาเบื้องตนของบริษัทฯ โดยใช
วิธีประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต (Discounted Cash Flow) วิธีการหามูลคาตลาด
สุทธิของหุน (Market Value) และวิธีกําหนดตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอางอิงได (Market Comparable)
ประกอบกับการประเมินความตองการจากนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ และจากการทดสอบตลาดเบื้องตน
(Pre-marketing)
ราคาหุนที่จะเสนอขายตอบุคคลทั่วไปและผูจองซื้อรายยอย ในครั้งนี้จะใชชวงราคาเสนอขายเบื้องตน คือ 9 – 13
บาท ตอหุน ซึ่งคิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning Ratio) สําหรับผลการดําเนินงานป 2007 เทากับ
4.3 – 6.2 เทา โดยคํานวณจากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ แตไมรวมหุนที่อาจ
มีการใชสิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุนสวนเกิน หรือเทากับ 4.4 – 6.4 เทา โดยคํานวณจากจํานวนหุนที่เรียกชําระ
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แลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ หากมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวนจากบริษัทฯ ตามการจัดสรร
หุนสวนเกิน ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต และไมไดพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานในปปจจุบันหรือผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการ
ตัดสินใจลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (แตไมรวมหุนที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุนสวนเกิน)
บริษัทฯ จะมีหุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 3,383,333,300 หุน หรือเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,467,916,600 หุน หากมีการใชสิทธิซื้อ
หุนสวนเกินทั้งจํานวนจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุนสวนเกิน
ณ วันจองซื้อ บุคคลทั่วไปและผูจองซื้อรายยอยจะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคา 13 บาท ตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอ
ขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน และมีสิทธิที่จะไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุน ในกรณีที่ราคาเสนอขาย
สุดทายต่ํากวา 13 บาทตอหุน (ตามรายละเอียดขอ 5.9)
สําหรับราคาเสนอขายสุดทาย บริษัทฯ กระทรวงการคลัง ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ
ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จะกําหนดรวมกัน โดยพิจารณาจากผลการทํา Bookbuilding ซึ่งเปนวิธีการ
สํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคาของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน โดยเปดโอกาส
ใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ
ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) โดยราคาเสนอขายสุดทายจะเปนราคาที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความ
ตองการซื้อเขามา และทําใหบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการและเชื่อวา ยังมีความตองการซื้อ
หุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ชวงราคาที่ใชในการทํา Bookbuilding
คือ 9 – 13 บาท ตอหุน
บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการประกาศ
ราคาเสนอขายสุดทายโดยเร็วภายหลังการกําหนดราคาและลงนามในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการประกาศราคา
ดังกลาวภายในวันที่ 24 เมษายน 2551 ผานสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย สํานักงานใหญ
และสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และสํานักงานใหญและสาขาของตัวแทนจําหนายหุน ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.3 บัวหลวงโฟน (Bualuang Phone) หมายเลขโทรศัพท 0-2645-5555 หรือ 1333 ฝายบริการลูกคาธนาคารกรุงไทย
(KTB Call Center) หมายเลขโทรศัพท 1551 รวมทั้งที่เว็บไซตของสํานักงาน กลต. ที่ www.sec.or.th
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5.

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน
และวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามกรอบของหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจอง การจัด
จําหนาย และการจัดสรรที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และตามที่กําหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ในกรณีที่เกิด
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนตอผูลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหุน และการเสนอขายตอผูลงทุนใน
ตางประเทศจะเสนอขายผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
5.2

ผูจัดจําหนายหุน
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน
ชั้น 9,23-25,45 อาคาร ยูไนเต็ดเซ็นเตอร
เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอรตี้ สแควร
เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-4555
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
ชั้น 4-5 อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6900
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
ชั้น 2, 20, 24-26, 28 อาคารสินธรทาวเวอร 3
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2686-2000 โทรสาร 0-2263-3811
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ชั้น14, 18 และชั้น 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822 โทรสาร 0-2217-9642
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บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคาร ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท 0-2624-8888,0-2207-2888 โทรสาร 0-2624-8899
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797
บริษัทหลักทรัพย เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2285-1666, 0-2285-1777, 0-2285-1888 โทรสาร 0-2285-1900-1
5.2.3

ตัวแทนจําหนายหุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ (ยกเวน Micro Branch)
สํานักงานใหญเลขที่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท 0-2230-2328 โทรสาร 0-2236-0501
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ
สํานักงานใหญเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2208-3063-4, 0-2208-3057 โทรสาร 0-2256-8007
ศูนยรับจองซื้อหุนเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Mobile Unit) 2 แหง ไดแก
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา (จัดตั้งโดย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน))
เลขที่ 118 หมู 2 ถนนสุขาภิบาล 7
ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
อาคารหะรินทร (จัดตั้งโดย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน))
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เลขที่ 54 ถนนสาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
5.2.4

ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
25 Cabot Square, Canary Wharf
London E14 4QA, United Kingdom

5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
5.3.1

เงื่อนไขการจัดจําหนายหุน

บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกผูลงทุนในประเทศ และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.4 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ ในตางประเทศ ซึ่งการเสนอขายขางตนจะเปนการเสนอขาย
ตอผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวนรวม ไมเกิน 1,099,583,300 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏใน
ขอ 1 โดยการจัดจําหนายหุนดังกลาวจะเปนการจัดจําหนายประเภทรับประกันผลการจัดจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน
(Firm Underwriting) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุการณตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)
เมื่อบริษัทฯ และ/หรือ กระทรวงการคลัง ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะไดกําหนดไว
ในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase
Agreement) กับผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
(ข)
เมื่อผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมไดรับความเห็นทางกฎหมายจาก
สํานักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนในครั้งนี้
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(ค)
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบ
ตอการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ง)
เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting
Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไป
ตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะกํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจําหนายหุน
ในครั้งนี้จากเหตุในขอ (ก) – (ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดที่จองซื้อผานตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 และผูซื้อหุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser) จะไดรับเงินคาซื้อหุนทั้งจํานวนคืน หากผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
ไดมีการชําระเงินคาซื้อหุนแลว ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในสัญญารักษาทรัพยสนิ (Main Escrow Account Agreement)
5.3.2

คาตอบแทนการจัดจําหนายหุน

บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ ม)ใหแ กผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2.2 และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.4 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 197,924,994 – 285,891,658 บาท (โดยยังไมรวมกรณีมีการจัดสรรหุนสวนเกิน)โดย
การชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูซื้อหุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser) ตกลงกับบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ภายใตสัญญารักษาทรัพยสิน (Main Escrow Account
Agreement)
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ และ กระทรวงการคลัง จะไดรับ

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (โดยไมรวม
กรณีมีการจัดสรรหุนสวนเกิน)
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หุนจํานวน 773,333,300 หุน ในราคาหุนละ 9 – 13 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

6,959,999,700 - 10,053,332,900
139,199,994 - 201,066,658
6,820,799,706 - 9,852,266,242
8.82 – 12.74

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (โดยรวมหุนที่ผู
จัดหาหุนสวนเกินใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวนจากบริษัทฯ กรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน)
หุนจํานวน 857,916,600 หุน ในราคาหุนละ 9 – 13 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

7,721,249,400 - 11,152,915,800
154,424,988 – 223,058,316
7,566,824,412 – 10,929,857,484
8.82 – 12.74

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวนเงินคาหุนที่กระทรวงการคลังไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวนไมเกิน326,250,000 หุน ในราคาหุนละ
9 – 13 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
จํานวนเงินคาหุนที่กระทรวงการคลัง จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่กระทรวงการคลังจะไดรับตอหุน
5.4

ไมเกิน
2,936,250,000 - 4,241,250,000
ไมเกิน 58,725,000 - 84,825,000
ไมเกิน 2,877,525,000 - 4,156,425,000
ไมเกิน 8.82 – 12.74

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในสวนของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม /1
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน /2
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนประมาณ
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ ประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน /3
คาที่ปรึกษา /4
คาใชจายอื่น ๆ ประมาณ /5
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
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50,000
8,922,333
250,000
154,424,988 – 223,058,316
8,000,000
50,000
90,000,000
40,000,000
301,697,321 – 370,330,649

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คาใชจายในสวนของกระทรวงการคลัง
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน ประมาณ
คาใชจายอื่น ๆ ประมาณ /6
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
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3,393,000
ไมเกิน 58,725,000 – 84,825,000
2,000,000
64,118,000 – 90,218,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ :
/1
เปนคาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป
/2
เปนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวสําหรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชน
/3
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
/4
คาที่ปรึกษา รวมถึงคาที่ปรึกษาทางการเงิน และคาที่ปรึกษากฎหมาย
/5
คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนของที่ปรึกษาทางการเงิน คาตอบแทนนายทะเบียนหุน คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนตน
/6
คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนของกระทรวงการคลัง

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน
สําหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสําหรับนักลงทุนสถาบัน ไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ (ในเวลาทําการ)
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ A) ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหุนตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 ตั้งแตหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (ในเวลาทําการ)
สําหรับผูจองซื้อรายยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ B) ไดที่สํานักงานใหญและสาขาทั่วประเทศของ
ตัวแทนจําหนายหุน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปดทําการของแตละสาขาของธนาคาร
ที่เปนตัวแทนจําหนายหุนของวันทําการหลังจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ ซึ่งคาดวาจะขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจอง
ซื้อหุนไดไมชากวาวันที่ 17 เมษายน 2551 และขอรับไดจนถึงเวลา 12.00 น. ของ วันที่ 22 เมษายน 2551 หรือ จนถึงวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ
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ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอ
สํานักงาน ก.ล.ต .จาก website ของสํานักงาน ก.ล.ต .ที่ www.sec.or.th
5.6

วิธีการจัดสรรหุน

การจัดสรรหุนที่เสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ในครั้งนี้แบงออกเปน 4 สวนกลาวคือ จัดสรรใหแก (1) นักลงทุนสถาบัน (2) บุคคลทั่วไป (3) ผูจองซื้อรายยอย
(4) การจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนไมเกิน รอยละ 7.7 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน
(หากมี)
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
(1)
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยและผู ซื้ อ หุ น เบื้ อ งต น ในต า งประเทศ (Initial
Purchaser) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศ รวมทั้ง
อาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการเสนอขายหุนใหแกผูลงทุนในประเทศ และผูลงทุนในตางประเทศในวันที่กําหนดราคา
เสนอขายหุนสุดทาย (Claw back/ Claw forward) โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุน
ในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศ และแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดรอง เปนตน แตท้ังนี้การเพิ่มหรือ
ลดสัดสวนนี้จะไมเกินกวารอยละ 15 ของจํานวนหุนสวนที่เสนอขายใหแกผูลงทุนในประเทศหรือผูลงทุนในตางประเทศ
แลวแตกรณี ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายหุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(2)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหุนให
ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด
รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับ
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
(3)
การกําหนดจํานวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภทจะอยูภายใตดุลยพินิจรวมกัน
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
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(4)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกผูลงทุนในประเทศในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจองซื้อรายยอยเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวน
ของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุน
เหลือจากการจัดสรรในสวนของบุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจองซื้อ
รายยอย เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(5)
ภายหลั ง จากการป ด รั บ จองซื้ อ หุ น สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ ในแต ล ะประเภท ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนเพิ่มเติมสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของผูลงทุน
ประเภทสถาบัน แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจองซื้อรายยอย เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการแจงขาวให
ผูลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป
(6)
การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5(3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ ในสวนของหุนที่เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ จํานวนรวมไมเกิน 549,791,600 หุน รวมถึงหุนที่
เสนอขายในกรณีที่มีการเพิ่มสัดสวนการเสนอขายหุนใหแกผูลงทุนในตางประเทศในวันที่กําหนดราคาเสนอขายหุนสุดทาย
(Claw Forward) บริษัทฯ และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จะจัดใหมีการดําเนินการตามสมควรเพื่อให
มั่นใจไดวา หุนจํานวนดังกลาวจะไมถูกจัดสรรใหแกบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว และบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เปนไป
ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การ
จัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจั ดสรรสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ นให แ ก นั กลงทุ นสถาบั น ให อยู ในดุ ลยพิ นิ จของผู จั ดการการจั ดจํ าหน ายและ
รับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน
และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
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หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2

วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ
ขอ 5.2.2 แตละราย โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ
100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหุนดังกลาวแตละรายขอสงวนสิทธิ
ในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอย

(ก)
ผูจองซื้อรายยอยจะตองจองซื้อหุนผานสํานักงานใหญหรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจําหนายหุนแตละ
ราย รวมทั้ง ศูนยรับจองซื้อหุนเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 ตามวิธีการที่
ระบุไวในขอ 5.7.3 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะเปนระบบการจองซื้อคนละระบบ ตัวแทน
จําหนายหุนแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบวาจํานวนหุนที่
จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนแตละรายมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา 3 เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่ตัวแทนจําหนายหุนแตละ
รายเปดรับจองซื้อจากผูจองซื้อรายยอย หรือคิดเปนจํานวนเทากับหรือสูงกวา 242,850,000 หุนตอราย
ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุกตนชั่วโมงของแตละวันที่เปดรับจองซื้อ
โดยเริ่มตรวจตนชั่วโมงแรกของแตละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดทายของแตละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการ
ตรวจครั้งใดพบวาจํานวนหุนที่รับจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนรายนั้นมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา 3 เทาของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่ตัวแทนจําหนายหุนรายนั้นสามารถเปดรับจองซื้อจากผูจองซื้อรายยอ ย หรือคิดเปนจํานวนเทากับหรือสูงกวา
242,850,000 หุน ตัวแทนจําหนายหุนรายนั้นจะปดการรับจองซื้อหุนในชั่วโมงถัดไป (ตัวอยางเชน ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่
21 เมษายน 2551 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตรวจพบวาจํานวนหุนที่รับจองซื้อผานตนมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา
242,850,000 หุน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะเปดรับจองซื้อตอไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน
2551 และปดรับจองซื้อหุนทันที) ยกเวนในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปดการรับจองซื้อหุน ณ เวลา 15.30 น.
ในการปดรับจองซื้อหุนของตัวแทนจําหนายหุนจะเปนการปดโดยระบบคอมพิวเตอร โดยระบบจะทําการ
ปดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กําหนดขางตน และจะไมสามารถเปดระบบเพื่อรับจองซื้อไดอีก
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(ข)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการปดรับการจองซื้อ
กอนครบกําหนด หากปรากฏวา ณ สิ้นสุดวันแรกของการจองซื้อ จํานวนหุนที่ไดมีการจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนทุกราย
รวมกันมีจํานวนไมถึง 3 เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุน หรือคิดเปน
จํานวนไมถึง 485,700,000 หุน
(ค)
ภายหลังการปดรับจองซื้อหุน หากพบวาจํานวนหุนที่ไดมีการจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนทุกรายมี
จํานวนรวมกันไมถึง 161,900,000 หุน ใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อทุกราย
ที่จองซื้อหุนผานตัวแทนจําหนายหุนทุกรายที่ (1) ตัวแทนจําหนายหุนไดบันทึกขอมูลเขาในระบบการจองซื้อของตัวแทน
จําหนายหุน และ (2) ไดรับการตรวจสอบผลการชําระเงินและผานการเรียกเก็บแลวเทานั้น โดยผูจองซื้อรายยอยแตละรายจะ
ไดรับการจัดสรรหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ซึ่งกําหนดเปนจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน
โดยไมจํากัดจํานวนใบจองซื้อที่ไดรับจัดสรรตอราย และใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายนําหุนที่เหลือ
จากการจองซื้อดังกลาวเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามแตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ง)
ในกรณีที่จํานวนหุนที่จองโดยผูจองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุนแตละรายมีจํานวนรวมกันมากกวา
161,900,000 หุน การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอยที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนซึ่ง (1) ตัวแทนจําหนายหุนไดบันทึก
ขอมูลเขาในระบบการจองซื้อของตัวแทนจําหนายหุนภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2551 และ (2) ไดรับการ
ตรวจสอบผลการชําระเงินและผานการเรียกเก็บแลวเทานั้น จะกระทําโดยใชวิธีสุมคัดเลือกผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรร (Random) ดวยระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยฯ โดย
คอมพิวเตอรจะทําการสุมเลือกผูจองซื้อรายยอยใหไดจํานวนหุนรวมกันเทากับ 161,900,000 หุน พรอมทั้งสุมเลือกผูจองซื้อ
รายยอยที่ยังไมไดรับการจัดสรรสํารองไว (Waiting List) เรียงตามลําดับเพื่อใชจัดสรรแทนในกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยลําดับ
กอนหนาถูกตัดสิทธิ เนื่องจากมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.7.3 หรือเปนบุคคลที่ถูกหามมิให
จัดสรรหุนให ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการสุมคัดเลือกแตละรายจะไดรับการจัดสรรหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ซึ่งกําหนด
เปนจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน ยกเวนผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรเปน
อันดับสุดทายจะไดรับการจัดสรรหุนเทากับจํานวนหุนที่เหลือ ซึ่งอาจจะนอยกวาจํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนจองซื้อขั้นต่ําที่
กําหนด
ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรหุนเปนจํานวนนอยกวาจํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนจองซื้อขั้นต่ํา
ที่กําหนดหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรตามรายละเอียดในขอ 5.9
(จ)
ผูที่ยื่นความจํานงจองซื้อหุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหุนไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อหุนและขอเงินคืน
ไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามขอ 5.7.3
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(ฉ) รายชื่อของผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซด www.settrade.com www.ktb.co.th
และ www.bangkokbank.com อยางชาภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2551 นอกจากนั้น ผูจองซื้อรายยอยสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานใหญและสาขาของตัวแทนจําหนายหุน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 บัวหลวงโฟน (Bualuang
Phone) หมายเลขโทรศัพท 0-2645-5555 หรือ 1333 ฝายบริการลูกคาธนาคารกรุงไทย (KTB Call Center) หมายเลขโทรศัพท
1551
5.6.4 วิธีการจัดสรรหุนสวนเกิน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่เสนอขายตามที่ระบุไวในขอ 1.1
เปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 7.7 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2547
หุนสวนเกินจะจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ และผูจองซื้อรายยอย เทานั้น ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดจํานวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท โดย
พิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อจากนักลงทุนแตละประเภท และแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนใน
ตลาดรอง เปนตน เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด สําหรับการสงมอบหุนสวนเกินใหแกผูไดรับการ
จัดสรรจะดําเนินการเชนเดียวกันกับการสงมอบหุนตามรายละเอียดในขอ 5.10
5.6.5

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนในตางประเทศ

บริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตกลงมอบหมายใหผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) นําหุนจํานวน
ไมเกิน 549,791,600 หุน ไปจําหนายตอใหกับผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ โดยการจําหนายตอใหแกผูลงทุนในตางประเทศ
ใหอยูในดุลยพินิจของผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อ
5.7.1

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)
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(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23-25 เมษายน 2551
และ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2551
(ค)
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ที่ราคาเสนอ
ขายสุดทาย โดยชําระเปนเช็ค ดราฟท หรือ แคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวซึ่งตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
เดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 28 เมษายน 2551 พรอมขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดและแจงใหผูจองซื้อทราบตอไป
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยัง
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ของวันที่ 23-25 เมษายน 2551 และ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2551
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดาํ เนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง)
5.7.2

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามในใบจองซื้อโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
ของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบตางดาวที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองที่ อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวใน ขอ 5.2.1
และขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันที่ 21 และ 22 เมษายน 2551
(ค)
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะตองชําระที่
ราคา 13 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน ดังนี้
หากจองซื้อในวันที่ 21 เมษายน 2551 หรือจองซื้อในวันที่ 22 เมษายน 2551 และยื่นชําระเงิน
คาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท
หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทําการถัดไป โดยจะตอง
ลงวันที่ไมเกินวันที่ 22 เมษายน 2551 หรือ (2) ชําระเปนเงินสด หรือโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS)
—

หากจองซื้อในวันที่ 22 เมษายน 2551 และยื่นชําระเงินคาจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
—

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายจะกําหนดและแจงใหผูจองซื้อทราบตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะกําหนดและแจงใหผูจองซื้อทราบตอไป
(ง)
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงวามีการ
ชําระคาจองซื้อหุน ตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 แตละรายตามสถานที่ที่ได
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ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 21 และวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แตละราย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีรักษาทรัพยสิน (Main Escrow Account) เพื่อสงมอบ
เงินคาจองซื้อหุนของผูจัดจําหนายใหกับบริษัทฯ และ กระทรวงการคลัง ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญารักษาทรัพยสิน (Main
Escrow Account Agreement) ตอไป
(ฉ)
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา 13 บาทตอหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการคืนเงิน
สวนตางคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่จองผานตน ตามรายละเอียดในขอ 5.9
5.7.3

สําหรับผูจองซื้อรายยอย

(ก)
ผูจองซื้อรายยอยจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 2,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน
โดยไมจํากัดจํานวนหุนที่จองซื้อตอ 1 ใบจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อรวมไดมากกวา 1 ใบจอง แตในการยื่น
ใบจองซื้อแตละครั้งสามารถยื่นไดเพียง 1 ใบจองเทานั้น
(ข)
เวนแตจะไดรับแจงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ผูจองซื้อรายยอยสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญหรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจําหนายหุนแตละราย
รวมทั้ง ศูนยรับจองซื้อหุนเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 โดยระยะเวลาการ
จองซื้อเริ่มตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2551 และ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันที่ 22 เมษายน 2551
ในการจองซื้อ ผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนจําหนายหุนแต
ละรายไดจัดเตรียมไวซึ่งอาจมีความตางกันบางในรายละเอียดในแตละสถานที่ ในกรณีที่ผูจองซื้อยื่นใบจองซื้อกอนวันและ
เวลาดังกลาว ตัวแทนจําหนายหุนจะปฏิเสธการรับใบจองซื้อ และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
ปฏิเสธหรือยกเลิกใบจองซื้อดังกลาวและไมนําเขารับการพิจารณาจัดสรร ทั้งนี้ ผูยื่นใบจองซื้อ 1 ราย (ไมวากรณียื่นจองซื้อเอง
หรือยื่นจองซื้อแทนผูอื่น) สามารถยื่นใบจองซื้อเพื่อใหตัวแทนจําหนายหุนบันทึกเขาในระบบการรับจองซื้อไดเพียงครั้งละ 1
ใบจองเทานั้น ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยทุกรายจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้อยางเครงครัด
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ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ B) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอม
ลงนาม หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
ทั้งนี้ ผูจองซื้อทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา:
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
ของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
—

สําเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อรายยอย หนาที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการเคลื่อนไหว
ของรายการบัญชี (Bank Statement) โดยชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น พรอมทั้ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
—

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคล:
สําเนาหนังสือรับรองฉบับลาสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของผู
มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
—

สํ า เนาสมุ ด เงิน ฝากบัญ ชี ธ นาคารประเภทบัญ ชี อ อมทรั พ ย หรื อ บั ญ ชี ก ระแสรายวั น ที่ เ ปด ไว กั บ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อรายยอย หนาที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) โดยชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
—

ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะคืนเงินคาจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
บัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อรายยอย ในกรณีที่ผูจองซื้อ
รายยอยแจงความประสงคดังกลาว โดยชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น (โปรดดู
รายละเอียดในขอ 5.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน) ในกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยรายใดมิไดแนบสําเนาสมุดเงินฝาก
หนาที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้ง
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ลงนามรับรองสําเนาถูกตองมากับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายไมสามารถดําเนินการคืนเงินคาจอง
ซื้อโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทยของผูจองซื้อได ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ
ใหแ กผูจองซื้อ รายยอ ยเป นเช็ ค แคชเชีย รเช็ค หรือ ดราฟท ขีด ครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจองซื้อ โดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ
(ค)
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา 13 บาทตอหุน ซึ่ง
เปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หากจองซื้อในวันที่ 21 เมษายน 2551 ผูจองซื้อ จะตองชําระเงินคาจองซื้ อ ครั้งเดียวเต็ ม ตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวตอ 1 ใบจองซื้อ และตองสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันไดภายในวันทําการถัดไป โดยจะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 21 เมษายน 2551 หรือ (2) ชําระเปน
เงินสด หรือโดยการโอนเงิน
—

หากจองซื้อในวันที่ 22 เมษายน 2551 ผูจองซื้อ จะตองชําระเงินคาจองซื้ อ ครั้งเดียวเต็ ม ตาม
จํานวนที่จองซื้อเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงินเทานั้น
—

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่ง
จาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อผูจองซื้อรายยอย” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันที่
ไดเปดกับตัวแทนจําหนายหุนแตละราย พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง
เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค หรือ (ข) โดยการโอนเงิน ใหโอนเงินเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) เพื่อผูจองซื้อรายยอย”
(ง)
ผูจองซื้อจะตองจัดสงใบจองซื้อหุนพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ข) พรอมชําระเงินคา
จองซื้อตามขอ 5.7.3 (ค) ไปยังสํานักงานใหญหรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจําหนายหุนแตละราย รวมทั้ง ศูนยรับจองซื้อ
หุนเคลื่อนที่ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 ตั้งแตเวลา 08.30-15.30 น. ของวันที่ 21
เมษายน 2551 และตั้งแตเวลา 08.30-12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายไดจัดเตรียมไวซึ่งอาจมีความแตกตางกันบางในรายละเอียดของแตละ
สถานที่ ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อ เจาหนาที่ของตัวแทนจําหนายหุนที่รับจองซื้อหุนจะลงลําดับเลขที่ในการจองซื้อในใบจองซื้อ
หุนทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
การรับจองซื้อหุนจะสมบูรณและใบจองซื้อหุนใบนั้น ๆ จะมีสิทธิไดรับการพิจารณาจัดสรร ก็ตอเมื่อ (1)
ตัวแทนจําหนายหุนไดบั นทึ กขอมู ลเขาในระบบการจองซื้อของตัวแทนจําหนายหุน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22
เมษายน 2551 และ (2) ไดรับการตรวจสอบผลการชําระเงินและผานการเรียกเก็บแลวเทานั้น
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(จ)
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก)-(ง)
ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะโอนเงินคาจองซื้อในสวนของผูจองซื้อรายยอยเขาบัญชีรักษาทรัพยสิน
(Main Escrow Account) เพื่อสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน ใหกับบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ตามวิธีการที่
กําหนดไวในสัญญารักษาทรัพยสิน (Main Escrow Account Agreement) ตอไป
(ฉ)
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา 13 บาทตอหุน ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผานตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อ
ใหแกผูจองซื้อตามรายละเอียดในขอ 5.9
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย

สําหรับการเสนอขายหุนตอผูลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่จะดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 และ 5.6.4 นอกจากนี้ สําหรับการเสนอขายหุนตอผู
ลงทุนในตางประเทศ ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายใหอยูในดุลยพินิจผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchaser) ตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 5.6.5
ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อ คืนตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน

5.9.1

สําหรับผูจองซื้อรายยอย
(ก)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด

ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับ
ราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อทุกรายที่จองซื้อผานตน โดยวิธีใดวิธี
หนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ ผูท่ีระบุในใบจองซื้อใหโอนเงินคาจองซื้อคืนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อรายยอย ซึ่งชื่อผูจอง
ซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น และไดแนบเอกสารประกอบการจองซื้อครบถวน ตามขอ
5.7.3 (ข) จะไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว สวนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขางตน หรือในกรณีที่ตัวแทน
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จําหนายหุนแตละรายไมสามารถดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออม
ทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อได ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ผูจอง
ซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อราย
ยอย โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอย ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงิน
สวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน
ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข)

ในกรณีที่ผจู องซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน

ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/
หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ ผูที่ระบุในใบจองซื้อใหโอนเงินคาจองซื้อ
คืนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของ
ผู จ องซื้ อ รายย อ ย ซึ่ ง ชื่ อ ผู จ องซื้ อ จะต อ งเป น ชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ เจ า ของบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารเท า นั้ น และได แ นบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อครบถวน ตามขอ 5.7.3 (ข) จะไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว สวนกรณีอื่นนอกเหนือจาก
กรณีขางตน หรือในกรณีที่ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายไมสามารถดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อได
ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อ
ที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14วันนับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอย โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ตางธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอย ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงิน
คาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลวโดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิท ธิ
เรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ค)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนที่จองซื้อ
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ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ ผูที่ระบุในใบจองซื้อใหโอนเงินคาจองซื้อคืนเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อราย
ยอย ซึ่งชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น และไดแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ครบถวน ตามขอ 5.7.3 (ข) จะไดรับเงินคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว สวนกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขางตน หรือใน
กรณีที่ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายไมสามารถดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อได ไมวาจะดวย
สาเหตุใดก็ตาม ผูจองซื้อจะไดรับเงินคืนเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบ
จองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับผูจองซื้อรายยอย โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตาง
ธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอย ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน
ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อ
หุนในสวนที่ไดรับการจัดสรรและเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และ
ผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ง)
ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร
เนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ใหแกผูจองซื้อทุกรายที่จองซื้อผานตน โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากตัวแทนจําหนายหุนที่
สาขาของตัวแทนจําหนายที่จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.2

สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
(ก)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปน
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อ ระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับราคาเสนอขายเบื้องตน
สูงสุด โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคา
จองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14วันดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไม
มีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปน
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ
ภายใน 14วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อไม
มีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ค)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนที่จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปน
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จอง
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ซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่
ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีก
ตอไป
(ง)
ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปน
ผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร
เนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือขอ 5.2.2 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
5.10

วิธีการสงมอบหุน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของ ศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนที่ตนไดรับการจัดสรร
เขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่ง
จะตองระบุใหชัดเจนในใบจองซื้อ ดังตอไปนี้
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุนสําหรับนักลงทุนสถาบัน ใน
กรณีนี้ ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับ
ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System) โดยผูจ องซื้ อ หุ นประสงค ที่จ ะฝากหุ น ไว ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ซึ่ งผู จ องซื้ อ มีบั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการใหศูนยรับฝากหลักทรัพยดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
ในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุนสําหรับนักลงทุน
สถาบัน ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัทฯ ตามที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุน
สามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อ
ของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สมาชิก
เลขที่ 600 โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากไวในบัญชี
ของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุนสําหรับ
นักลงทุนสถาบัน และจะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหากผูจองซื้อรายใดตองการ
ถอนหุนออกจากบัญชีของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อรายนั้นสามารถติดตอได
ที่ ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ทั้งนี้หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ
ตามขอ 5.10.1 แทน
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