บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
1.

รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
ที่อยูผ่ ้ เู สนอขำย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย

มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
รำคำเสนอขำยหุ้น
มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขำย
ระยะเวลำเสนอขำย
1.2

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
(PTG Energy Public Company Limited)
: เลขที่ 90 อำคำร ไซเบอร์ เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ ชัน้ 33 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
จำนวน 420,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.15 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้ โดยแบ่งเป็ น
(1) กำรเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 386,600,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 23.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดภำยหลั
้
งกำร
เสนอขำยในครั ง้ นี ้ (รวมถึงหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรเสนอขำย
กรรมกำรผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อย่ำงไร
ก็ตำมจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดที
้
่เสนอขำยในส่วน (1) และ (2) จะ
ไม่เกิน 420.00 ล้ ำนหุ้น)
(2) กำรเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและ
บริ ษั ท ย่ อ ยจ ำนวน 33,400,000 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.00 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้
1.00 บำท
- รำคำหุ้นที่เสนอขำยต่อประชำชน 3.90 บำทต่อหุ้น
- รำคำหุ้นที่เสนอขำยต่อกรรมกำรและพนักงำน 3.90 บำทต่อหุ้น
1,638,000,000 บำท
วันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น

กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์โดยจัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์และไม่มีกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้จองซื ้อรำยย่อย เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้มีจำนวนจำกัด
ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไปในวงกว้ ำง ทังนี
้ ้ สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นดังนี ้
1.2.1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 386,600,000 หุ้น เสนอขำยต่อประชำชน แบ่งเป็ น
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
249,600,000 หุ้น
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เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
77,000,000 หุ้น
เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน
60,000,000 หุ้น
1.2.2 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 33,400,000 หุ้น เสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวน
หุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ หมำยถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติบคุ คลทัว่ ไปที่เป็ น
หรื อเคยเป็ นลูกค้ ำ หรื อบุคคลที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ เช่น ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำน วำณิช ธนกิจ ลูกค้ ำที่
ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ เช่น บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้ให้ คำปรึ กษำทำงธุรกิ จ ผู้ให้ กำร
สนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้ ำ/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ
5.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยูใ่ นปั จจุบนั หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต และในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือ
หุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ นที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ทังนี
้ ้ ไม่
รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทัง้
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
นอกจำกนี ้ให้ รวมถึงผู้มีอปุ กำรคุณของที่ปรึกษำกำรเงินด้ วย
สำหรับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรื อที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องกำรชักชวนให้ เป็ นลูกค้ ำในอนำคตที่จองซื ้อหุ้นผ่ำน
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ด้ วย
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง นักลงทุนสถำบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลหรื อเพื่อกำรจัดกำรโครงกำร
ลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบคุ คลอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
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(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ทังนี
้ ้ นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้ องจองซื ้อผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 เท่ำนัน้ ในกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยดังกล่ำวตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.6.3
ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติบคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดีต่อบริ ษัทและต่อผู้บริ หำร
ของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกค้ ำ ผู้จัดหำสินค้ ำ/บริ กำร (Supplier) เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ ผู้จัดหำแหล่งเงิ นทุน พันธมิตรทำงธุรกิ จ ผู้มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงกำรค้ ำ บุคคลที่ให้ คำแนะนำหรื อเป็ นที่ปรึ กษำของบริ ษัท ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่ออยู่ใน
ปั จจุบนั เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/
หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ น ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1
ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอปุ กำรคุณดังกล่ำวจะต้ องจอง
ซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 เท่ำนัน้
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่เสนอขำยจำนวน 420,000,000 หุ้น ในครัง้ นี ้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญ
เดิมของบริ ษัททุกประกำร
1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริ ษัทได้
ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม
2555 ให้ พิจำรณำรับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว มีควำมเห็นว่ำบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เรื่ อง
กำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้ อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ อง
กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึง่ บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 25 ของทุนชำระแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื ้อขำย ดังนัน้ จึงยังคงมี
ควำมไม่แน่นอนว่ำบริ ษัทจะได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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1.5

ข้ อมูลอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขำยหุ้นและ
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) กำหนดห้ ำมผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน นำหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อำจแปลงสภำพเป็ นหุ้นจำนวนรวมกัน
เท่ำกับร้ อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ
ของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยภำยหลังจำกวันที่ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ครบ
6 เดือน ให้ บุคคลที่ถูกสัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถูกสัง่ ห้ ำมขำยได้ ในจำนวนร้ อยละ 25 และเมื่อครบ
กำหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยจำนวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
2.

ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

หุ้นของบริ ษัทให้ โอนกันได้ โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้ อตั รำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวของ
บริ ษัทเกินอัตรำส่วนข้ ำงต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริ ษัทรำยนันได้
้ กำรโอนหุ้นของบริ ษัทย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้
โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้ มีกำรส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่ำว
ให้ แก่ผ้ รู ับโอน กำรโอนหุ้นดังกล่ำวนันจะใช้
้
ยนั กับบริ ษัทได้ ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ รับคำร้ องขอให้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น และจะใช้
ยันกับบุคคลภำยนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อบริ ษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นถูกต้ องตำม
กฎหมำย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคำร้ องขอ หำกกำรโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์
ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่ นคำร้ องขอภำยใน 7 วัน กำรโอนหุ้นที่ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรั พย์ ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไร
สุทธิตอ่ หุ้นของบริ ษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ รำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยหุ้นละ 3.90 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำ
ต่อกำไรสุทธิเท่ำกับ 19.12 เท่ำ เมื่อคำนวณจำกกำไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning per Share) ซึง่ คำนวณจำกกำไรเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทใหญ่ย้อนหลัง 4 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2555 ถึง 31 มีนำคม 2556) ซึ่งเท่ำกับ 340.71 ล้ ำนบำท
และหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ 1,670.00 ล้ ำนหุ้น (Fully Diluted)
จะได้ กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.20 บำทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556 จนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2556 ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ำยคลึงหรื อใกล้ เคียงกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) มีคำ่ P/E เท่ำกับ 11.19 เท่ำ ในขณะที่อตั รำส่วนรำคำต่ำ
กำไรสุทธิของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556 จนถึงวันที่ 30
เมษำยน 2556 เท่ำกับ 18.59 เท่ำ โดยอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขำยคิดเป็ นอัตรำส่วนเพิ่มร้ อยละ 2.85
จำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1กุมภำพันธ์
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2556 จนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2556 ซึง่ มีคำ่ เท่ำกับ 18.59 เท่ำ ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผล
ประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
3.1

ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในกำรพิจำรณำข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
จึงเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลีย่ ของบริ ษัทที่จดทะเบียนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่อง
หรื อมีควำมใกล้ เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556 จนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2556 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

บริษัท
บริษัท ซัสโก้ จำกัด
(มหำชน) (SUSCO)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน)
(ESSO)

บริษัท บำงจำก
ปิ โตรเลียม จำกัด
(มหำชน) (BCP)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ

ราคาเฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E เฉลี่ย
(เท่ า)

ราคาพาร์
(บาท)

ธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังเบนซิ
้
น
ดีเซล และน ้ำมันหล่อลื่น ทังขำยปลี
้
กน ้ำมันเชื่อ
เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ้ำมันภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ ำของบริษัท และขำยส่งไปสู่
ภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ รวมทังจ
้ ำหน่ำยให้ แก่
ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นด้ วย
1. บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจโรง
กลัน่ น ้ำมัน
2. ธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันผ่ำนธุรกิจสถำนี
บริกำรน ้ำมันค้ ำปลีกโดยผ่ำนสถำนีบริกำร
ขำยตรงให้ กบั ลูกค้ ำทำงด้ ำนอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ภำยในประเทศ และดำเนินกำร
ส่งออกต่ำงประเทศ
3. โรงงำนผลิตภัณฑ์เคมี และธุรกิจจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์เคมีให้ แก่ลกู ค้ ำทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค

5.16

11.19

1.00

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค

9.97

N/A2/

4.9338

1. ธุรกิจโรงกลัน่ น ้ำมัน แบบ Complex
refinery
2. ธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันสำเร็จรูปผ่ำนสถำนี
บริกำรภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ บำงจำก
โดยจำหน่ำยให้ ผ้ ใู ช้ ในภำคขนส่ง สำยกำร
บิน เรือเดินสมุทร ภำคก่อสร้ ำง
ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และกำร
จำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่ รำยเล็ก
และลูกค้ ำรำยย่อยทัว่ ไป

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค

36.68

12.38

1.00
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
บริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด
(มหำชน) (PTT)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์
ธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร โดย
ผ่ำนธุรกิจที่ดำเนินงำนเองและธุรกิจทีล่ งทุนผ่ำน
บริษัทในกลุม่ ได้ แก่ กำรสำรวจและผลิต จัดหำ
และจัดจำหน่ำย ขนส่ง และแยกก๊ ำซธรรมชำติ
ดำเนินกิจกำรค้ ำระหว่ำงประเทศสำหรับ
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันและปิ โตรเคมี และมีกำรลงทุน
ในธุรกิจกำรกลัน่ และปิ โตรเคมีในประเทศ และ
ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังในและ
้
ต่ำงประเทศ

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค

ราคาเฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E เฉลี่ย
(เท่ า)

ราคาพาร์
(บาท)

335.38

9.33

10.00

ที่มำ: www.setsmart.com
หมำยเหตุ: 1/ รำคำหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก คำนวณโดยใช้ มลู ค่ำกำรซื ้อขำยหำรด้ วยปริมำณกำรซื ้อขำย
2/ N/A (Not Applicable) หรื อไม่ส ำมำรถหำค่ำ ได้ เนื่ องจำกกำไรสุท ธิ รวม 4 ไตรมำสล่ำ สุด มีค่ำ น้ อยกว่ำ ศูน ย์ ท ำให้ ไม่ส ำมำรถ
คำนวณหำกำไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning per Share) จึงไม่สำมำรถคำนวณหำค่ำอัตรำส่วนรำคำปิ ดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ได้

4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

5.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จดั กำรกำรจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อหุ้น
และวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค หรื อข้ อจำกัด
ในกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นีป้ ระสบควำมสำเร็ จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
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5.2

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

5.2.1

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสำร 0-2287-6007
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17, 18, 25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุนวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสำร 0-2646-9993
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
173 อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02- 658-8888 โทรสำร 02-658-8000

5.2.2

ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 3
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111
โทรสำร 0-2285-1901
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
849 อำคำรวรวัฒน์ ชัน้ 15 ถนนสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2268-0999 โทรสำร 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
179 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26,29
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2801-9100 โทรสำร 0-2286-9050
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บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
48/8 ทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ บำงรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6999 โทรสำร 0-2633-6900
5.3

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

5.3.1

เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

บริ ษัทได้ ตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทซึง่ จะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 386,600,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.90 บำท และเสนอขำยต่อ
กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำนวน 33,400,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.90 บำท โดยผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำง
แน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ โดย
จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตำมรำยละเอี
้
ยดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมืองทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ หรื อ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงำนรำชกำรสัง่ ระงับ
หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะเป็ นไปตำม
รำยละเอียดและเงื่ อนไขที่จะกำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัด จำหน่ำยและรั บประกันกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting
Agreement)
กรณีผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำยใช้ สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้น
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละรำยตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9

ส่วนที่ 3 - หน้ ำ 8

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

5.3.2

ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

บริ ษัทตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 32,570,000 บำท โดยจะชำระภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย
จานวนเงินค่ าหุ้นที่บริษัท จะได้ รับทัง้ สิน้
หุ้นจำนวน 420,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.90 บำท
หัก: ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับ
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้น

1,638,000,000
32,570,000
1,605,430,000
3.8225

บำท
บำท
บำท
บำท

50,000
1,310,400
250,000
32,570,000
50,000
835,000
192,000
12,987,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมำยเหตุ: ค่ำใช้ จำ่ ยข้ ำงต้ นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

5.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ )
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้น
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมำณ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ
(เช่น ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย และค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้

5.5

48,244,400 บาท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2 ภำยหลังกำรลงนำมสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้ นำส่ง
ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำย (วันที่ 17 และ
20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้น ได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 ภำยหลังกำรลงนำมสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้
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นำส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำย (วันที่
17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้น ได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 ภำยหลังกำรลงนำมสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้
นำส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำย (วันที่
17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สำหรับกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้น ได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 ภำยหลังกำรลงนำมสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้
นำส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำย (วันที่
17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
ทัง้ นี ้ ผู้มีอุป กำรคุณ ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรั พย์ ผู้มี อุป กำรคุณ ของบริ ษัท นัก ลงทุนสถำบัน และกรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำก
หนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญครัง้ นี ้ได้ ก่อนทำกำรจองซื ้อจำกเว็บไซต์ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ได้ ก่อนทำ
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มี
กำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ บู ริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่และ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัด
จำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ น
กำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อหุ้นทังหมด
้
จะถูกจัดสรรให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตำมเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์สำมำรถนำส่งใบจองซื ้อและหนังสือชีช้ วน หลังจำกที่มีกำรลงนำมสัญญำแต่ งตังผู
้ ้ จัด
จำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้ นำส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อควำมสะดวกในกำรเตรี ยมกำรจองซื ้อ และกำรติดต่อนักลงทุน ทังระบบ
้
ออนไลน์และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป หรื อจัดส่งให้ กบั ผู้จองซื ้อโดยตรง
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ (1) ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์จำนวน 249,600,000 หุ้น (2) ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทจำนวน 77,000,000 หุ้น (3) นักลงทุนสถำบันจำนวน
60,000,000 หุ้น (4) กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำนวน 33,400,000 หุ้น ทังนี
้ ้ สัดส่วนใน
กำรเสนอขำยให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดุลยพิ นิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั
ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
ทังนี
้ ้ จะไม่มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยย่อย
5.6.1

วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 249,600,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์

กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอุปกำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมข้ อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คล
ใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ครบตำมจำนวนที่กำหนด
แล้ ว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
5.6.2

วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 77,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท

กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัทให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด
ในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่
เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
5.6.3

วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น ให้ แก่นกั ลงทุนสถำบัน

กำรจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนประเภทสถำบันให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดใน
จำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของนักลงทุน
ประเภทสถำบันครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้ อ
5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
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5.6.4

วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 33,400,000 หุ้น ให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย

กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัท โดยจะทำกำร
จัดสรรให้ แก่บคุ คลใดที่เป็ นกรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรร
หุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นกรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครบ
ตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิใน
กำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์

5.7.1

ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อ ต้ อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อหำกผู้ จอง
ซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำ
สำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มี
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่ นหน้ ำ ที่มี เลขที่บัตรประจ ำ ตัว
ประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว: สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ง) ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริ ษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัว
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ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(จ) กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ ำ วหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำย
หลัก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 5.2 และได้ ผ่ำ นขัน้ ตอนกำรรู้ จัก ลูก ค้ ำ และตรวจสอบเพื่ อ ทรำบข้ อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์แล้ ว โดยผู้จองซื ้อจะดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น และให้ ผ้ จู องซื ้อจัดส่งใบจองซื ้อที่ลง
นำมเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบใบจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์นนั ้
(ฉ) การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่ นๆ กับ
ผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 5.2 ซึ่ง ผ่ ำ นขัน้ ตอนกำรรู้ จัก ลูก ค้ ำ และตรวจสอบเพื่ อ ทรำบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำร จอง
ซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User
Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
(ช) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่ อทรำบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำร
ควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้
ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจอง
ซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมดังนี ้
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่
ต้ องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถ
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ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website)
ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อจำกหนังสือชี ้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ ชำระโดยวิธี เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำรจองซื ้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำร
ลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื ้อผ่ำนระบบ
(ซ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ หรื อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้
ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำมวิธีกำรจองในข้ อ 5.7.1 (1) ข้ อ (ก) – (จ) ได้

(2) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำน สำขำ เว็บไซต์ (Website) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองแต่ละรำยได้ เปิ ดช่องทำงในกำรจองซื ้อ
ไว้ ให้
o กรณี จองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซื ้อสำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตัง้ แต่เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
o กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ของวันที่ 17 พฤษภำคม 2556 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภำคม 2556
o กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
(3.1) ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ ครั ง้ เดี ยวเต็ ม ตำมจ ำนวนที่ จ องซื อ้ โดยช ำระเป็ น เงิ น โอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยู่
กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชี
เพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้
โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับ
แล้ วในวันจองซื ้อ
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(3.2) ในกรณี ที่ผ้ จู ัดจำหน่ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่ผำ่ น ผู้จองซือ้ จะต้ องชำระค่ำ
จองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เท่ำนัน้ พร้ อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื อ้ รวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชี
จองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุนของบริ ษัท พีทีจี เอ็น เนอยี จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชี ออมทรั พ ย์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำอำคำรไซเบอร์ เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญ
ั ชี
403-958113-2
(3.3) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ได้ มีบัญชี จองซือ้ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะจองซือ้
หลักทรัพย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจอง
ผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่
ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ
ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
- หำกท ำกำรจองซื อ้ ในวัน ที่ 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตัง้ แต่เ วลำ 09.00 น. ถึ ง เวลำ
16.00 น. และวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซือ้
จะต้ อ งช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ ำนวนที่ จ องซื อ้ โดยช ำระเป็ นเงิ น โอน เงิ น โอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ และต้ องสำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จำกส ำนัก หั ก บั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2556
หรื อวันที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรื อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 และ ชื่อเจ้ าของเช็คต้ อง
เป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภำคม 2556
- หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 และ
ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำ
จองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนัน้
- ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำย
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงิน
ของยอดจองซื อ้ รวมเข้ ำ บัญ ชี จองซื อ้ หุ้นสำมัญเพิ่ ม ทุนของบริ ษั ท พี ที จี เอ็ น เนอยี จ ำกัด
(มหำชน) ประเภทบัญชี ออมทรั พย์ ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำร
ไซเบอร์ เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขทีบ่ ญ
ั ชี 403-958113-2
- ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรำย
เข้ ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
ของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ได้ จำก
กำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
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(3.4) ระยะเวลำกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์ สำมำรถจำแนกระยะเวลำกำรชำระได้ ดงั นี ้
- หำกทำกำรจองซื ้อในวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภำคม 2556 สำมำรถชำระค่ำจองซื ้อด้ วยวิธีเงินโอน
ได้ ในวันเสำร์ ที่ 18 พฤษภำคม 2556 และวันอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 2556 และวันจันทร์ ที่
20 พฤษภำคม 2556
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินที่ฝำกอยู่
กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ สำมำรถชำระได้ เฉพำะตำม
เวลำทำกำรของบริ ษัทหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดในข้ อ (3.1) (3.2) และ (3.3)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (3) มำยื่น
ควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมสถำนที่ที่ได้
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชำระค่ำจอง
ซื ้อผ่ำนเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่
ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
(5) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรำยเข้ ำบัญชีของ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็ บเงิน และจะตัดสิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อหุ้นรำยที่
ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(6) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.7.1 (1) - (4)
5.7.2

ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซื ้อต้ องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ น
นิติบุคคล ใบจองซือ้ หุ้นจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตรำ
สำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มี
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่ นหน้ ำ ที่มี เลขที่บัตรประจ ำตัว
ประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตร
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(ข)
(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว: สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี ) พร้ อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริ ษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผู้จัด จำหน่ำยหลัก ทรั พย์ ตำมข้ อ 5.2.1 ซึ่ง ผ่ำ นขัน้ ตอนกำรรู้ จัก ลูก ค้ ำ และตรวจสอบเพื่ อทรำบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำร จอง
ซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User
Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่ อทรำบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้ จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำร
ควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้
ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจอง
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ซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมดังนี ้
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่
ต้ องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถ
ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website)
ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อจำกหนังสือชี ้ชวน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ หรื อจำกหนังสือชี ้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ ชำระโดยวิธี เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำรจองซื ้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำร
ลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื ้อผ่ำนระบบ
(ช) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ หรื อผ่ำนระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้
ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำมวิธีกำรจองในข้ อ 5.7.2 (1) ข้ อ (ก) – (ง) ได้
(2) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำน สำขำ เว็บไซต์ (Website) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองแต่ละรำยได้ เปิ ดช่องทำงในกำรจอง
ซื ้อไว้ ให้
o กรณี จองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซื ้อสำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตัง้ แต่เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
o กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ของวันที่ 17 พฤษภำคม 2556 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภำคม 2556
o กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
(3.1) ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ ครั ง้ เดี ยวเต็ ม ตำมจ ำนวนที่ จ องซื อ้ โดยช ำระเป็ น เงิ น โอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยู่
กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
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ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชี
เพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์
ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับ
แล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2) ในกรณี ที่ผ้ จู ัดจำหน่ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่ผำ่ น ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำ
จองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 เท่ำนัน้ พร้ อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชี
จองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุนของบริ ษัท พีทีจี เอ็น เนอยี จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชี ออมทรั พ ย์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำอำคำรไซเบอร์ เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญ
ั ชี
403-958113-2
(3.3) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ได้ มีบัญชี จองซือ้ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะจองซือ้
หลักทรัพย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำ
จองผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
เงินที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่
จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
- หำกท ำกำรจองซื อ้ ในวัน ที่ 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตัง้ แต่ เ วลำ 9.00 น. ถึ ง เวลำ
16.00 น. และวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซือ้
จะต้ อ งช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ ำนวนที่ จ องซื อ้ โดยช ำระเป็ นเงิ น โอน เงิ น โอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ และต้ องสำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จำกส ำนัก หั ก บั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2556
หรื อวันที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรื อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 และ ชื่อเจ้ าของเช็คต้ อง
เป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภำคม 2556
- หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 และ
ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำ
จองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนัน้
- ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำย
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 พร้ อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงิน
ของยอดจองซือ้ รวมเข้ ำ บัญ ชี จ องซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท พีที จี เอ็น เนอยี จ ำกัด
(มหำชน) ประเภทบัญ ชี อ อมทรั พ ย์ ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำร
ไซเบอร์ เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญ
ั ชี 403-958113-2
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-

ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรำย
เข้ ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
ของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ได้ จำก
กำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(3.4) ระยะเวลำกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์ สำมำรถจำแนกระยะเวลำกำรชำระได้ ดงั นี ้
- หำกทำกำรจองซื ้อในวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภำคม 2556 สำมำรถชำระค่ำจองซื ้อด้ วยวิธีเงินโอน
ได้ ในวันเสำร์ ที่ 18 พฤษภำคม 2556 และวันอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 2556 และวันจันทร์ ที่
20 พฤษภำคม 2556
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินที่ฝำกอยู่
กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ สำมำรถชำระได้ เฉพำะตำม
เวลำทำกำรของบริ ษัทหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดในข้ อ (3.1) (3.2) และ (3.3)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (3) มำยื่น
ควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมสถำนที่ที่ได้
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชำระค่ำจอง
ซื ้อผ่ำนเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่
ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
(5) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรำยเข้ ำบัญชีของ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็ บเงิน และจะตัดสิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อหุ้นรำยที่
ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(6) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.7.2 (1) - (4)
5.7.3

ผู้จองซื ้อประเภทนักลงทุนสถำบัน
ผู้จองซื ้อประเภทนักลงทุนสถำบันจะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อ ต้ อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อหำกผู้จอง
ซื อ้ เป็ นนิ ติ บุ ค คล ใบจองซื อ้ หุ้น จะต้ องลงนำมโดยผู้มี อ ำนำจลงนำมผูก พัน ของนิ ติ บุ ค คลนัน้ พร้ อม
ประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
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(ก) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี ) พร้ อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ข) ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริ ษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำร
จองซือ้ แทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซือ้ มอบอำนำจให้ ผ้ ูดูแลรั กษำผลประโยชน์
ดำเนินกำรจองซื ้อแทน พร้ อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทังนี
้ ้ เอกสำรดังกล่ำวให้ เป็ นไป
ตำมประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุข้ำงต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้ องลงนำมรับรองสำเนำ
ถูก ต้ อ งโดยผู้มี อ ำนำจลงนำมแทนผู้จ องซื อ้ หรื อผู้ดูแ ลรั ก ษำผลประโยชน์ (แล้ ว แต่ก รณี ) และ
ประทับตรำสำคัญนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
(2) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20
ถึง 22 พฤษภำคม 2556
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
(3.1) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และ
วันที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจอง
ซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงิ นโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ และต้ องสำมำรถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ น
เช็คให้ ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2556 หรื อวันที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรื อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556
และ ชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภำคม 2556
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชี
เพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ที่ได้
ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
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(3.2) หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 และใน
วันที่ 22 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อ
ครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนัน้
(3.3) ผู้จองซือ้ ที่ชำระค่ำจองซือ้ หุ้นสำมัญด้ วยเช็ ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่ อ
นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมเข้ ำบัญชีจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
สำขำอำคำรไซเบอร์ เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญ
ั ชี 403-958113-2
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (3) มำยื่น
ควำมจำนงขอจองซือ้ หุ้นและชำระเงิ น ได้ ที่สำนักงำนของผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บ ประกันกำร
จำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง
22 พฤษภำคม 2556
(5) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุก
รำยเข้ ำบัญชีของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิใน
กำรจองซื อ้ หุ้น สำมัญ ของผู้ จองซื อ้ หุ้น รำยที่ ธ นำคำรไม่ส ำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ตำมเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค
หรื อดร๊ ำฟท์ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(6) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของ ผู้จอง
ซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.7.3 (1) - (4)
5.7.4

ผู้จองซื ้อประเภทกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ผู้จองซื ้อประเภทกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งจองซื อ้ หุ้น ขัน้ ต่ ำ จ ำนวน 1 หุ้น และจะต้ อ งเป็ นทวี คูณ ของ 1 หุ้น ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อ และแนบเอกสำร
ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มี
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่ นหน้ ำ ที่มี เลขที่บัตรประจ ำตัว
ประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตร
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ประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว: สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ค) การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมข้ อ 5.2.1 ซึ่ง ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูก ค้ ำและตรวจสอบเพื่อ ทรำบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำร จอง
ซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User
Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
(ง) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่ นๆ
กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่ อทรำบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำร
ควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้
ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจอง
ซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมดังนี ้
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่
ต้ องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถ
ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website)
ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อจำกหนังสือชี ช้ วน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อจำกหนังสือชี ้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ ชำระโดยวิธี เงิน
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โอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน หนังสือชี ้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำรจองซื ้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำร
ลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื ้อผ่ำนระบบ
(จ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ หรื อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้
ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำมวิธีกำรจองในข้ อ 5.7.4 (1) ข้ อ (ก) – (ข) ได้

(2) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำน สำขำ เว็บไซต์ (Website) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองแต่ละรำยได้ เปิ ดช่องทำงในกำรจอง
ซื ้อไว้ ให้
o กรณี จองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซื ้อสำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตัง้ แต่เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
o กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ของวันที่ 17 พฤษภำคม 2556 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภำคม 2556
o กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
(3.1) ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ ครั ง้ เดี ยวเต็ ม ตำมจ ำนวนที่ จ องซื อ้ โดยช ำระเป็ น เงิ น โอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยู่
กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชี
เพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์
ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับ
แล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2) ในกรณี ที่ผ้ จู ัดจำหน่ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่ผำ่ น ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำ
จองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 เท่ำนัน้ พร้ อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชี
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จองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุนของบริ ษัท พีทีจี เอ็น เนอยี จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญ ชี ออมทรั พ ย์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำอำคำรไซเบอร์ เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญ
ั ชี
403-958113-2
(3.3) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ได้ มีบัญชี จองซือ้ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะจองซือ้
หลักทรัพย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำ
จองผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
เงินที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่
จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
- หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. ถึ งเวลำ
16.00 น. และวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อ
จะต้ อ งช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ ำนวนที่ จ องซื อ้ โดยช ำระเป็ นเงิ น โอน เงิ น โอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ และต้ องสำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จำกส ำนัก หั ก บั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2556
หรื อวันที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรื อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 และ ชื่อเจ้ าของเช็คต้ อง
เป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภำคม 2556
- หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 และ
ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำ
จองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนัน้
- ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำย
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงิน
ของยอดจองซื อ้ รวมเข้ ำ บัญ ชี จองซื อ้ หุ้นสำมัญเพิ่ ม ทุนของบริ ษั ท พี ที จี เอ็ น เนอยี จ ำกัด
(มหำชน) ประเภทบัญชี ออมทรั พย์ ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำร
ไซเบอร์ เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขทีบ่ ญ
ั ชี 403-958113-2
- ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุก
รำยเข้ ำบัญชี ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์เพื่อเรี ยกเก็ บเงิ น และจะตัดสิทธิ กำรจองซือ้ หุ้น
สำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์
ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(3.4) ระยะเวลำกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์ สำมำรถจำแนกระยะเวลำกำรชำระได้ ดงั นี ้
- หำกทำกำรจองซื ้อในวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภำคม 2556 สำมำรถชำระค่ำจองซื ้อด้ วยวิธีเงินโอน
ได้ ในวันเสำร์ ที่ 18 พฤษภำคม 2556 และวันอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 2556 และวันจันทร์ ที่
20 พฤษภำคม 2556
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-

เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินที่ฝำกอยู่
กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ สำมำรถชำระได้ เฉพำะตำม
เวลำทำกำรของบริ ษัทหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดในข้ อ (3.1) (3.2) และ (3.3)

(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (3) มำยื่น
ควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมสถำนที่ที่ได้
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชำระค่ำจอง
ซื ้อผ่ำนเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่
ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
(5) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรำยเข้ ำบัญชีของ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็ บเงิน และจะตัดสิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อหุ้ นรำยที่
ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(6) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 5.7.4 (1) - (4)
5.8

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจานวนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

5.8.1

ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถำบัน

ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยแก่ผ้ มู ีอุปกำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
5.8.2

ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท และกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริษัทย่อย

ในกรณี ที่ มี ก ำรจองซื อ้ หุ้น เกิ น กว่ำ จำนวนหุ้น สำมัญ ที่ เ สนอขำยแก่ ผ้ ูมี อุป กำรคุณ ของบริ ษั ท และกรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หำรของบริ ษัท
5.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์

5.9.1

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น
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ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ จะ
ดำเนินกำรให้ มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับ
กำรจัดสรร โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อให้
รำยละเอียดบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณี
ที่เป็ นลูกค้ ำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ กรณีที่ไม่สำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำร
ส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ องทำกำรชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำ
จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน ดังกล่ำวจนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบุในใบจองซื ้อหรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System “ATS”)โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่
ผู้จองซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.2

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อ

ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบตำม
จำนวนที่จองซื ้อ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่จองผ่ำนตนเองในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรโดยไม่มี
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นรำยย่อยที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรครบตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีด
คร่ อมเฉพำะให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อให้ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชี
ธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ภำยใน 14 วัน
นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หุ้น ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถคืนเงิ นค่ำจองซือ้ หุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ้ หุ้นได้ ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ องทำกำรชำระดอกเบี ้ย
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้น
กำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ หำก
ได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อหรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้
จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับ
คืนเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญ
หำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.3

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำ
จองซื ้อหุ้น
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ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น
อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำว
คืนจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่ำดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ในกำรที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน

5.9.4

ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรจองซื ้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยใช้ สิทธิ ยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้น ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่
สำมำรถส่งมอบหลักทรั พย์ ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ โดยผู้ จองซือ้
จะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ตอ่ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว

หำกเกิ ดเหตุกำรณ์ ตำม (ก) หรื อเหตุกำรณ์ ตำม (ข) และผู้จองซือ้ ได้ ใช้ สิทธิ ยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ ผู้จัด จำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรคืน เงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มี
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยนันๆ
้ โดยสัง่ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อ และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันปิ ดกำร
จองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทังนี
้ ้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำร้ อยละ
7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึง
วันที่สำมำรถจัดส่งได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซือ้ ได้ รั บเงิ นค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.10

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์

ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ ำที่เป็ น
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญให้ กบั บริ ษัท และให้ บริ กำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื ้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้ไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อสำมำรถใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ ำสูร่ ะบบซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System)
ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัท
เริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถ
ขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น
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ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัท ดำเนินกำรในกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบ
หุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ตำมชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 15 วัน นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถ
ขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออำจจะได้ รับใบหุ้นภำยหลังจำก
ที่ห้ นุ ของบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
5.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จอง
ซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้บริ ษัท
จะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และ
ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ จ ะบัน ทึกยอดบัญ ชี จ ำนวนหุ้น ที่ บริ ษั ทหลักทรั พย์ นัน้ ฝำกอยู่ ในขณะเดี ย วกัน บริ ษั ท
หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7
วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรร
ในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของบัญชี ซื ้อขำย
หลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่
จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตำมข้ อ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์โดยผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้ ำบัญชีดงั กล่ำวใน
นำมของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้นใน
กรณีนี ้ผู้ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ และหำกผู้จองซื ้อต้ องกำรถอนหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ผู้
จองซื ้อสำมำรถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีคำ่ ธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศนู ย์รับฝำก
หลักทรัพย์กำหนด
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