บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหุน้ สามัญที่เสนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
(PTG Energy Public Company Limited)
ที่อยู่ผู้เสนอขำย
: เลขที่ 90 อำคำร ไซเบอร์ เ วิ ร์ ล ด ทำวเวอร์ เอ ชั้ น 33 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย
: จำนวน 420,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.15 ของจำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ ำ ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดภำยหลั ง กำรเสนอขำยในครั้ ง นี้ โดย
แบ่งเป็น
(1) กำรเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 386,600,000 หุ้น คิดเป็น
ร้ อ ยละ 23.15 ของจ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมด
ภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้
(2) กำรเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและ
บริ ษั ทย่ อยจำนวน 33,400,000 หุ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยใน
ครั้งนี้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
: 1.00 บำท
รำคำเสนอขำยหุ้น
: รำคำหุ้นทีเ่ สนอขำยต่อประชำชน [] บำทต่อหุ้น
รำคำหุ้นทีเ่ สนอขำยต่อกรรมกำรและพนักงำน [] บำทต่อหุ้น
มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขำย : [] บำท
ระยะเวลำเสนอขำย
: วันที่ []
1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนีเ้ ป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยจัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และไม่มีกำรเสนอขำยให้กับผู้จองซื้อรำยย่อย เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครั้งนี้
มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในวงกว้ำง ทั้งนี้ สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้
1.2.1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 386,600,000 หุ้น เสนอขำยต่อประชำชน แบ่งเป็น
เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของผูจ้ ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
[] หุ้น
เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
[] หุ้น
เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน
[] หุ้น
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1.2.2 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 33,400,000 หุ้น เสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จใน
กำรขำยสูงสุด
ผู้มอี ุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ำ หรือบุคคลที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ เช่น ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำ
ด้ำน วำณิชธนกิจ ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้ำ
ผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้ำ/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มี
อุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คำดว่ำจะ
ได้ติดต่อในอนำคต และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ
บุคคลข้ำงต้นที่จองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องของ
ผู้จั ดจ ำหน่ำ ยหลั กทรัพ ย์ต ำมที่ กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) นอกจำกนี้ให้รวมถึงผู้มีอุปกำรคุณของที่ปรึกษำกำรเงินด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง นักลงทุนสถำบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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(ฏ)
(ฐ)

กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซื้อผ่ำนผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่ำนั้น ในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำวตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3
ผู้มอี ุปการคุณของบริษัท หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อ บริษัทและ
ต่อผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้ จัดหำสินค้ำ/บริกำร (Supplier) เจ้ำหนี้กำรค้ำ ผู้จัดหำแหล่งเงินทุน
พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษำของบริษัท ผู้แนะนำ
ลูกค้ำและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คำดว่ำจะได้ติดต่อในอนำคต ในกรณีที่เป็นนิติ
บุคคลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบุคคลข้ำงต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่ำน
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 5.2.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง
ผู้บริ หำร ผู้ ถือ หุ้น รำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม บริ ษัท ใหญ่ และผู้ที่เ กี่ย วข้ องกั บบริษัท ตำมที่กำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจั ดจ ำหน่ำ ย และกำรจัด สรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3

1.4

1.5

สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญของบริษัทที่เสนอขำยจำนวน 420,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ ำเทียมกับหุ้น
สำมัญเดิมของบริษัททุกประกำร
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทจะนำหุ้นสำมัญเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทได้ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ ”)
เมื่อวันที่ 28 ธั นวำคม 2555 ให้พิจ ำรณำรับ หุ้นของบริษัท เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษัท เซจ
แคปปิตอล จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทแล้ว มีควำมเห็นว่ำบริษัทมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่ง
บริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของ
ทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย ดังนั้น จึงยังคงมีควำม
ไม่แน่นอนว่ำบริษัทจะได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน
ข้อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขำยหุ้นและ
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม )
กำหนดห้ำมผู้ถือ หุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท เสนอขำยหุ้นต่อประชำชน นำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อำจแปลง
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สภำพเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้ออกขำย
ภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยภำยหลัง
จำกวันที่หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ำมขำยสำมำรถขำย
หุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปีให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ำมขำย
สำมำรถขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ำมขำยจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ
49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของ
บริษทั เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนั้นได้
กำรโอนหุ้นของบริษัทย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และได้มีกำรส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่ำวให้แก่ผู้รับโอน กำรโอนหุ้นดังกล่ำวนั้นจะใช้ยันกับบริษัทได้ต่อเมื่อ
บริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น และจะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษัท ได้ลงทะเบียนกำรโอน
หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นถูกต้องตำมกฎหมำย ให้บริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14
วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หำกกำรโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภำยใน 7 วัน กำร
โอนหุ้นที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
[]
3.1
[]

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี5. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดกำรกำรจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อหุ้นและ
วิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัด
ในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
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5.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.2.1 ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสำร 0-2287-6007
5.2.2 ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[]

5.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริษัทได้ตกลงมอบหมำยให้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้ อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินกำรจัด
จำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 386,600,000 หุ้น ในรำคำหุ้น
ละ [] บำท และเสนอขำยต่อกรรมกำรและพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 33,400,000
หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น
สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ประเภทรั บ ประกั น ผลกำรจ ำหน่ ำ ยอย่ ำ งแน่ น อนทั้ ง จ ำนวน (Firm
Underwriting) ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ใ นหนั ง สื อ สั ญ ญำแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นใน
ครั้งนี้ โดยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือ
(ข) เมื่ อ เกิ ดเหตุ สุด วิสัย กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งมี นั ยสำคั ญ ทำงด้ ำ นกำรเงิ น เศรษฐกิ จ หรื อ
กำรเมืองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่ อ มี เ หตุ ที่ ท ำให้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
หน่ ว ยงำนรำชกำรสั่ ง ระงั บ หรื อ หยุ ด กำรเสนอขำยหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ไม่ ส ำมำรถส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
ทั้งนี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้น จะ
เป็นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัด
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
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กรณีผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัด
จำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรำยตำมรำยละเอียดที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.9
5.3.2 ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริ ษั ทตกลงจ่ ำยเงิ นค่ ำตอบแทนกำรจั ดจ ำหน่ ำยและรั บประกั นกำรจ ำหน่ ำยให้ แก่ ผู้จั ดจ ำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น [] บำท โดยจะชำระภำยใน 3 วัน นับแต่วัน
ปิดกำรเสนอขำย
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับทั้งสิ้น
หุ้นจำนวน 420,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท
หัก: ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริษัท จะได้รับ
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริษัท จะได้รับต่อหุ้น
5.4

5.5

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้น
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมำณ
ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ
(เช่น ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย และค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์)
รวมค่ำใช้จำ่ ยทั้งสิ้น

[]
[]
[]
[]

บำท
บำท
บำท
บำท

50,000
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

[] บำท

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น ได้ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซือ้ หุ้นได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
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สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซือ้ หุ้นได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
ทั้งนี้ ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท นักลงทุนสถำบัน และกรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่
แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อศึกษำ
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครั้งนี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อจำกเว็บไซต์ www.sec.or.th
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ลงวันที่ 1
กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อ
หุ้นทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์จำนวน [] หุ้น (2) ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทจำนวน [] หุ้น (3) นักลงทุนสถำบันจำนวน [] หุ้น (4)
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 33,400,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำย
ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทยจะเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรร
ให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้กำรจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
5.6.1 วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน [] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ ตำมข้อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มี อุปกำรคุณ
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ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.2 วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน [] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำก
ยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจอง
ซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.3 วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน [] หุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบัน
กำรจัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทสถำบันให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอด
กำรจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถำบันครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.4 วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม ทุนจำนวน 33,400,000 หุ้น ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บริษัทและบริษัทย่อย
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดย
จะทำกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใดที่เป็นกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยมำกน้อยเท่ำใด
ก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็น
กรรมกำรและพนัก งำนของบริษัท และบริษัทย่อยครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จัดกำรกำรจั ด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้น
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลำยมือชื่อหำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อม ประทั บ ตรำส ำคั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ ำ มี ) และแนบเอกสำร
ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบ
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สำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่ มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง
(บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นำมรั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ ำนำจลงนำมผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุ คคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำร
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ สำเนำ
หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว
หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

(2)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน และสำขำของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ []

(3)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีกำรชำระ
เงินดังนี้
(3.1) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และ[] ตั้งแต่
เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็ ม
จำนวนที่ จ องซื้ อ โดยชำระเป็ น เงิ น โอน เงิ นโอนอั ต โนมั ติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และ
ต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วัน
ทำกำร โดยหำกชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็น
ชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่ำนั้น และหำกชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []

ส่วนที่ 3 - หน้ำ 9

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่
ได้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ กั บ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลั ก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 5.2 ที่ ไ ด้
ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(3.2) หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนั้น
(3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่ อ มสั่ ง จ่ ำ ยผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลั ก ทรั พ ย์ ต ำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 พร้ อ มทั้ ง เขี ย นชื่ อ
นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้ำบัญชี “[]” ประเภทบัญชี
กระแสรำยวัน ธนำคำร[] สำขำ[]เลขที่บัญชี []
(4)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ
(3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่ สำนักงำนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมสถำนที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ []

(5)

ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรำย
เข้ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ
ของผู้จองซื้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้
จำกกำรเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(6)

ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้ อหุ้นสำมัญแล้ว จะยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.1 (1) - (4)

5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบ
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สำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง
(บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นำมรั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ ำนำจลงนำมผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุ คคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำร
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ สำเนำ
หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคั ญ
ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว
หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

(2)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00
น. ของวันที่ []

(3)

ผู้จองซื้อต้องชำระค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และ
ต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วัน
ทำกำร โดยหำกชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็น
ชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่ำนั้น และหำกชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
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ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่
ได้เปิดบัญชีเพื่อ ซื้อขำยหลักทรัพ ย์กับผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระ
ผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจอง
ซื้อ
(3.2) หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนั้น
(3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่งจ่ำยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง โดย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนิน กำรโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมเข้ำบัญชี “[]” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำร[] สำขำ[] เลขที่
บัญชี []
(4)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ
(3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ []

(5)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของ
ผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำบัญชีของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บ
เงิน และจะตัดสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็ บ
เงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(6)

ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้อของ ผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.2 (1)-(4)

5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถำบัน
ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลำยมือชื่อหำกผู้ จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำม
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ผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อม ประทั บ ตรำส ำคั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ ำ มี ) และแนบเอกสำร
ดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นำมรั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ ำนำจลงนำมผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุ คคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนั งสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำร
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ สำเนำ
หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว
หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)
เป็นผู้ดำเนินกำรจองซื้อแทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื้อมอบอำนำจให้
ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้มอบ
อ ำนำจ ทั้ ง นี้ เอกสำรดั ง กล่ ำ วให้ เ ป็ น ไปตำมประเภทของผู้ จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ข้ ำ งต้ น
(แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญ
นิติบุคคล (ถ้ำมี)
(2)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00
น. ของวันที่
(3) ผู้จองซื้อต้องชำระค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และ
ต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วัน
ทำกำร โดยหำกชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็น
ชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่ำนั้น

ส่วนที่ 3 - หน้ำ 13

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่
ได้เปิดบัญชีเพื่อ ซื้อขำยหลักทรัพ ย์ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระ
ผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจอง
ซื้อ
(3.2) หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนั้น
(3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อม
สั่งจ่ำยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง โดยผู้จัดกำร
กำรจัด จำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะด ำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้ อ
รวมเข้ำบัญชี “[]” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำร[] สำขำ[] เลขที่บัญชี []
(4)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ
(3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุ้ นและชำระเงินได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ []

(5)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของ
ผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำบัญชีของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บ
เงิน และจะตัดสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(6)

ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้อของ ผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.3 (1) - (4)

5.7.4 ผู้จองซื้อประเภทกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้จองซื้อประเภทกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำร
ดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลำยมือชื่อ และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
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ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบ
สำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง
(บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

(2)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00
น. ของวันที่ []

(3)

ผู้จองซื้อต้องชำระค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และ
ต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วัน
ทำกำร โดยหำกชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็น
ชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่ำนั้น และหำกชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่
ได้เปิดบัญชีเพื่อ ซื้อขำยหลักทรัพ ย์กับผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระ
ผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจอง
ซื้อ
(3.2) หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนั้น
(3.3) ผู้จองซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่งจ่ำยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง โดย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนิน กำรโอนเงินของยอด
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จองซื้อรวมเข้ำบัญชี “[]” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำร[] สำขำ[] เลขที่
บัญชี []

5.8

(4)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ
(3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ []

(5)

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของ
ผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำบัญชีของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บ
เงิน และจะตัดสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็ บ
เงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครั้งแรก

(6)

ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.4 (1) - (4)

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถำบัน
ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยแก่ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท และกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัท
ย่อย
ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทและบริษัท
ย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัท

5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นนั้น จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นที่จองซื้อผ่ำนตนเอง โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อหุ้นตำม
ชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วัน
นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จอง
ซื้อหุ้นได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงิน
ดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่
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ไม่ได้รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำม
วิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินค่ำจองซื้อ
แล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำร
สูญหำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะทำกำรคืนเงินค่ำจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่ำน
ตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ ผู้จองซื้อหุ้นรำยย่อยที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นครบตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่ง จ่ำยผู้จองซื้อหุ้น
ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14
วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้
จองซื้อหุ้นได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืน
เงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำม
วิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินค่ำจองซื้อ
แล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำร
สูญหำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้น
ตำมเช็คค่ำจองซื้อหุ้น
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรร หุ้น อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื้อหุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ในกำรที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน
5.9.4 ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้น ให้
ถือว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
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(ข)

กรณี เกิ ดเหตุ กำรณ์ อื่ นใดที่ ท ำให้ บริ ษั ทที่ ออกหลั กทรั พย์ ต้ องระงั บหรื อหยุ ดกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจอง
ซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำ
กำร นับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือเหตุกำรณ์ตำม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรำยนั้นๆ โดยสั่งจ่ำยเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันปิดกำรจองซื้อหรือนับแต่วันที่
เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอง
ซื้อหุ้น ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับ
จำกวันพ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึงวันที่สำมำรถจัดส่งได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มี
กำรส่งเช็คเงินค่ำจองซื้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้อง
แล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินค่ำจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย
หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็น
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญให้กับบริษัท และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบ
หุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้น ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัท เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีที่ผู้จอง
ซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ ประชำชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษัท ดำเนินกำรในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับกำรจัดสรรสิทธิกำรจองซื้อหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตำมชื่อที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภำยใน 15 วัน นับจำกวันปิดกำร
จองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะ
ได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออำจจะได้รับใบหุ้นภำยหลัง จำกที่หุ้นของบริษัท ได้รับอนุมัติให้เข้ำทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
กล่ำวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อ ขำย
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

หลั ก ทรั พ ย์ อ ยู่ กรณี นี้ บ ริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรน ำหุ้ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรฝำกไว้ กั บ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น
ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้
จองซื้อฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิดกำรจองซื้อ
หุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีทผี่ ู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น
แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตำมข้อ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้
ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้ำบัญชีดังกล่ำวในนำมของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้
จองซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิดกำรจองซื้อหุ้นในกรณีนี้ผู้ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้น
สำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ อนุญำตให้หุ้นของบริษัท ทำ
กำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรถอนหลักทรัพย์ดังกล่ำว ผู้จองซื้อสำมำรถ
ติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี ค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์กำหนด
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