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3.6

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลั กทรั พย และวิธี ก ารจัด สรรหลักทรั พยตามที่ ร ะบุ ไว ในหนั งสื อ ชี้ชวนฉบั บนี้ ตามความเหมาะสมในกรณี ที่ เกิ ดป ญ หา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรมและเพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
3.6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญตอผูลงทุนในประเทศในครั้งนี้จ ะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหุน และการเสนอขายตอ
ผูลงทุนในตางประเทศจะเสนอขายผานผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ [•]

3.6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
3.6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 191 สีลม เขตบางรัก
โทรศัพท 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
โทรสาร 0-2231-3951
www.bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
48/45 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 20
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2697-3800
โทรสาร 0-2638-0301
www.finansa.com
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2305-9000
โทรสาร 0-2693-2355
http://www.phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21
101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค พลาซา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2949-1999
โทรสาร 0-2949-1001
www.scbs.com
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3.6.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
3.6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
[•]
3.6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ [•] และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตน
ในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ [•] รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน [•] - [•] (โดยยังไมรวมกรณีมีการ
จัดสรรหุนสวนเกิน) โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตกลงกับบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ภายใตสัญญารักษา
ทรัพยสิน (Main Escrow Account Agreement)
3.6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหลักทรัพยที่บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะไดรับ
(ก) จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) (โดยไมรวมกรณีมีการจัดสรรหุนสวนเกิน)
หุนสามัญจํานวนประมาณ [441,138,678] หุนในราคาหุนละ [•] - [•] บาท

[•] - [•] บาท

หักคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ

[•] - [•] บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ

[•] - [•] บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

[•] - [•] บาท

(ข) จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) (โดยรวมหุนที่ผูจัดหาหุนสวนเกินใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวนจากบริษัทฯ กรณีที่มีการจัดสรรหุนสวน
เกิน)
หุนสามัญจํานวนประมาณ [632,958,778] หุนในราคาหุนละ [•] - [•] บาท

[•] - [•] บาท

หักคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ

[•] - [•] บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ

[•] - [•] บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

[•] - [•] บาท

(ค) จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ บมจ. ปตท. จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
หุนสามัญจํานวนประมาณ [1,477,062,369] หุนในราคาหุนละ [•] - [•] บาท

[•] - [•] บาท

หักคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ

[•] - [•] บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ บมจ. ปตท. จะไดรับ

[•] - [•] บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ บมจ. ปตท. จะไดรับตอหุน

[•] - [•] บาท
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3.6.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย/1
(ก) ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม

[•] บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ

[•] บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

[•] บาท

คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน/2

[•] บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาตลาดหลักทรัพยฯ

[•] บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

[•] - [•] บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

[•] บาท

คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ /3

[•] บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[•] - [•] บาท

(ข) ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญของ บมจ. ปตท.
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ /3
/1
/2
/3

[•] - [•] บาท
[•] บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

[•] บาท

[•] - [•] บาท

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
คาใชจายในการคืนคาจองซื้อ คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน

3.6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
[•]

3.6.6

วิธีการจัดสรรหุน
[•]

3.6.7

วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
[•]

3.6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
สําหรับการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายในสวนของตนตามที่ระบุไวในขอ [•] และ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ
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3.6.6 นอกจากนี้ สําหรับการเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่
เสนอขายใหอยูในดุลยพินิจของผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ [•] ตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 3.6.6
ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อ คืนตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 3.6.9
3.6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
[•]

3.6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless
System) ไดทันทีทั้งนี้เพื่อใหผูจ องซื้อ สามารถขายหุนสามัญ ในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอ นุญาตให
หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อ
จะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีหนึ่งดังตอไปนี้คือ
(1)
ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู ในกรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู
และออกหลั ก ฐานการฝากให แ ก ผู จ องซื้ อ ภายใน 7 วั นนั บ จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้ อ ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท
หลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไวในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญ
ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 3.6.10(1) นี้ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาวมิฉะนั้นแลวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุน ตามขอ 3.6.10(3) ใหแกผูจองซื้อแทน
(2)
ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
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สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่
ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
ทั้ งนี้ ก ารถอนหุ นสามั ญ ที่ ฝ ากไว ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู อ อกหลั ก ทรั พ ย สมาชิ กเลขที่ 600 จะต อ งใช เ วลาในการ
ดําเนินการ ดังนั้นผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ
ทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพย
(3)
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุนซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ
ไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน
ใหแกผูจองซื้อตามขอ 3.6.10(3) แทน
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