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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
3.1

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

3.1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน [1,918,201,047] หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ [6.92] บาท ในครั้งนี้
แบงออกเปนสองสวน ดังนี้
3.1.1.1 ผูเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย
3.1.1.2 ผูเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

:
:
:

:
:
:
:
:

ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

:
:

ระยะเวลาจองซื้อ

:
:

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวนไมเกิน [441,138,678] หุน คิดเปนรอยละ [9.63] ของ
จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกและชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และการเสนอขายหุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน (ESOP) (ไม ร วมจํ า นวนหุ น ที่ ผู จั ด หา
หุ น ส ว นเกิ น อาจใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จากบริ ษั ท ฯ ใน
กรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน)
[•] – [•] บาท ตอหุน
[•] – [•] บาท
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ในฐานะผูถือหุนของบริษัทฯ)
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
จํานวนไมเกิน [1,477,062,369] หุน คิดเปนรอยละ [32.23] ของ
จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกและชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลั งการเสนอขายหุ นในครั้งนี้ และการเสนอขายหุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน (ESOP) (ไม ร วมจํ า นวนหุ น ที่ ผู จั ด หา
หุ น ส ว นเกิ น อาจใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จากบริ ษั ท ฯ ใน
กรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน)
[•] – [•] บาท ตอหุน
ไมเกิน [•] – [•] บาท
สําหรับผูจองซื้อรายยอยและบุคคลทั่วไป ระหวางเวลา [•] ถึง
เวลา [•] ของวันที่ [•]
สําหรับนักลงทุนสถาบัน ระหวางเวลา [•] ถึง เวลา [•] ของวันที่
[•]
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นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาใหมีการจัดสรรหุนสวนเกินใหแ ก
ผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนในตางประเทศ จํานวนไมเกิน [191,820,100] หุน หรือคิดเปนรอยละ [10.00] ของจํานวน
หุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามรายละเอียดในขอ [•]
3.1.2

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญโดยบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ [•] และเปนการเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ
ผานผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ [•] โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนใน
เบื้องตนดังนี้
3.1.2.1 เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ จํานวนรวมไมเกิน [•] หุน
- [เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
- [•]

ประมาณ [•] หุน
ประมาณ [•] หุน
ประมาณ [•] หุน]

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอ
ผูลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 3.6.6 โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในแตละประเภท และแนวโนมการเคลื่อนไหวของ
ราคาหุนในตลาดรอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
3.1.2.2 เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ จํานวนรวมไมเกิน [•] หุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนในตางประเทศในวันกําหนดราคาเสนอขาย
หุนสุดทาย โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนในตางประเทศ
และแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดรอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจํ า หน า ยตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ [•]
ที่ มี ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย ที่
กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
(1)

ธนาคารพาณิชย

(2)

บริษัทเงินทุน

(3)
บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร
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(5)

บริษัทประกันภัย

(6)

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ

(7)

ธนาคารแหงประเทศไทย

(8)

สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(11)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(12)

กองทุนรวม

(13)

ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

จัดตั้งขึ้น

นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 3.6.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [•] และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุน
สถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [•]
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามคํา
นิยามที่ระบุไวขางตน ซึ่งเปนลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ [•] โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อ
หุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [•] และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ [•]
3.1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน [632,958,778] หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมถึงหุนที่ผูจัดหาหุนสวนเกิน
อาจใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น ส ว นเกิ น จากบริ ษั ท ฯ ตามการจั ด สรรหุ น ส ว นเกิ น จํ า นวนไม เ กิ น [191,820,100] หุ น มี สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมที่เสนอขายและหุนสามัญอื่น ๆ ที่จําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
3.1.4

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพยฯ ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ ใหพิจารณารับ
หุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ [•] และเมื่อวันที่ [•] ตลาดหลักทรัพยฯ ไดแจง
มายังบริษัทฯ วาตลาดหลักทรัพยฯ เห็นวาหุนสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
เรื่อง การรับหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอย
ไมนอยกวา 1,000 รายและถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวทั้งหมด และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตอง
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ถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้แลวจะทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย โดยบริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนตอไป
3.1.5

การจัดสรรหุนสวนเกิน
ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย อาจพิจารณาจัดสรรหุนสวนเกิน
จํานวนไมเกิน [191,820,100] หุน หรือคิดเปนรอยละ [10.00] ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยยืมหุนทั้งจํานวนจาก [•]
เพื่อนํามาสงมอบใหแกผูจองซื้อซึ่งไดรับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการสงมอบหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไดรับการ
จัดสรรจากหุนที่จัดจําหนาย ตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตน
ในตางประเทศ (Initial Purchasers) โดย [•] ในฐานะผูจัดหาหุนสวนเกิน (Over-allotment Agent) จะดําเนินการจัดหาหุน
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสงมอบคืนใหแก [•] โดย
วิธีการจัดหาหุนเพื่อสงคืนดังกลาวสามารถดําเนินการไดในลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก)

ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ

(ข)

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก [•]

อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุนดังกลาวอาจสิ้นสุดกอนครบกําหนดระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่หุน
ของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หากผูจัดหาหุนสวนเกินสามารถซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดครบ
จํานวนแลว และ/หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในการจัดหาหุนสวนเกินเพื่อสงคืนหุนที่ยืมขางตน ผูจัดหาหุนสวนเกินจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
3.1.6

ขอกําหนดอื่น ๆ
[•]

สวนที่ 3 หนาที่ 4

