หนังสือชีช้ วน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
PTG Energy Public Company Limited
สำหรับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.90 บำท และเสนอขำยต่อผู้ลงทุนดังนี ้
1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,400,000 หุ้น เสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และ 2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 386,600,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นสำมัญส่วนทีเ่ หลือจำกกำรเสนอขำยกรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย) เสนอขำยต่อประชำชน
โดยจัดสรรตำมดุลยพินจิ ของผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
วันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จำกัด
ผู้จัดกำรกำรจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ ำงหนังสือชีช้ วน วันที่ 28 ธันวำคม 2555
วันที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ ำงหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ วันที่ 16 พฤษภำคม 2556
คำเตือน
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังควำม
้
เหมำะสมในกำรลงทุนและควำมเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ช้ วนนี ้
มิได้ เป็ นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรตลำดทุน หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แนะนำให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรื อมิได้ ประกันรำคำหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรื อรับรองควำมครบถ้ วนและถูกต้ อง
ของข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ กำรรับรองควำมถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนมีข้อควำมหรื อรำยกำรที่เป็ นเท็จ หรื อขำดข้ อควำมที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผลใช้ บงั คับและยังเป็ น
เจ้ ำของหลักทรัพย์อยู่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทหรื อเจ้ ำของหลักทรัพย์ได้ ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภำยในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรั พย์และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จ หรื อขำดข้ อควำม
ที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ ”
บุคคลทัว่ ไปสำมำรถขอตรวจสอบหรื อขอสำเนำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สำรนิเทศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ชัน้ 15 อำคำรจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร ในทุกวัน
ทำกำรของสำนักงำนระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรื อทำง http://www.sec.or.th

คำเตือน: กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลก่ อนตัดสินใจลงทุน
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