บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย

6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดใน
การดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุน และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูลงทุนในประเทศในครั้งนี้ จะเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2 และ
การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ต อ ผู ล งทุ น ในต า งประเทศจะเสนอขายผ า นผู ซื้ อ หุ น เบื้ อ งต น ในต างประเทศ (Initial
Purchaser) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4
6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

6.2.1

ผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ก)

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0-2696-0000
โทรสาร
0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com

(ข)

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และชั้น 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2217-8888
โทรสาร
0-2217-8501
www.tnsitrade.com

(ค)

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท
0-2231-3777 และ 0-2618-1000
โทรสาร
0-2618-1469
www.bualuang.co.th
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6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ก)

[]
[]
[]
โทรศัพท
โทรสาร
www.[]

6.2.3

ตัวแทนจําหนายหุนดังนี้
(ก)

[]
[]
[]
โทรศัพท
โทรสาร
www.[]

6.2.4

[]
[]

[]
[]

ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)
Credit Suisse (Singapore) Limited
1 Raffles Link #03/#04-01 South Lobby Singapore 039393
โทรสาร
+65 6212 3887

6.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1

[]

6.3.2

คาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ [] - [] บาท โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุนในตางประเทศ (Purchase Agreement)
6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับโดยประมาณ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน [] หุน ในราคาหุนละ [] - [] บาท

[] - [] บาท

หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ

[] - [] บาท
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6.4

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ

[] - [] บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

[] - [] บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม

[] บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน

[] บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

[] บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

[] บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

[] บาท

ค า ธรรมเนี ย มการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย
โดยประมาณ
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ โดยประมาณ

[] บาท

คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ

[] บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
หมายเหตุ :

6.5

[] - [] บาท

*

ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

**

คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาตอบแทนนายทะเบียน
หุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมรายปของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนตน

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน
[]

6.6

วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
[]

6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
[]

6.8

[] - [] บาท

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย
[]
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6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน
[]

6.10

วิธีการสงมอบหุน

ปจจุบัน ศูนยรับฝากหลักทรัพยไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับ
ฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุน
สามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถ
ขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดใน
ตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรร
ฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ ผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออก
หลั ก ฐานการฝากให แ ก ผู จ องซื้ อ ภายใน 7 วั น นั บ จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้ อ
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณี
นี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 6.10(1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 ตามขอ 6.10(2) ใหแกผูจองซื้อแทน

(2)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อ
ไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรร
จะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ได และหากผูจองซื้อตองการถอน
หุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่
ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
กําหนด ในกรณีนี้ ผูจองซื้อหุนจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออก
หลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และ
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เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล”
สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และนําสงใหผูจัด
จําหนายพรอมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถาม
สําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออก
ใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10(3) ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพยที่ฝากไวใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อ
ที่นําฝากในบัญชีดังกลาว อาจไมสามารถถอนหลักทรัพยไดทันภายในวันที่หลักทรัพยของบริษัทฯ
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับ
ฝากหลั ก ทรั พ ย จ ะส ง มอบใบหุ น ตามจํ า นวนที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรให แ ก ผู จ องซื้ อ ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยฯ ได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเริ่มซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหุน ตามขอ 6.10(3) ใหแกผูจองซื้อแทน

สวนที่ 3 หนา 15

