บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Energy
Absolute Public Company Limited มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-554-9238-42 โทรสาร 02-554-9243 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ประเภทหุ้นทีเ่ สนอขาย
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
: จานวน 560,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.01 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
: หุ้นละ 0.10 บาท
: [] บาทต่อหุ้น
: [] บาท
: ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] - []

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรร
ตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการ
ทั่วไป เนื่องจากจานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจานวนจากัดและไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
ในวงกว้าง ทั้งนี้สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท

:
:
:

[] หุ้น
[] หุ้น
[] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ในการใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใช้พิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เป็น หรือเคยเป็น หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิช
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ธนกิจ ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น ผูท้ ี่ได้เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสั มพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็น
ต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่
คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกิจ
อื่นๆ ในเครื อของผู้ จัดจ าหน่ ายหลัก ทรัพ ย์ เป็นต้ น และในกรณีที่ เป็น นิติ บุคคลจะรวมถึง ผู้ถือ หุ้น และ/หรื อ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวีธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 (ก) เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในการจัดสรรหุน้
ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.6.2
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ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือ
ให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) รวมถึง
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ เช่น ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาวัตถุดิบ/บริการ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่ง
เงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ผู้ที่ให้คาแนะนาและเป็นที่
ปรึกษาของบริษัท ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ
หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ในอนาคต ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบุคคลข้างต้นซึ่งจะจองซือ้ หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย นอกจากนี้ ผู้
มีอุปการคุณของบริษัท ยังรวมถึง พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจั ดสรร
หลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจานวน 560,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุน้ ทีเ่ สนอขาย
บริษัทจะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัท
ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ []
ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะดาเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทแล้ว พบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติ
ตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จาหน่ายหุ้ นสามัญต่อผู้มีอุปการ
คุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่น ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวัน ที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพ
เป็นหุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของ
บริ ษั ท ฯ ท าการซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ครบ 6 เดื อ น ให้ บุ ค คลที่ ถู ก สั่ ง ห้ า มขายสามารถขายหุ้ น หรื อ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกาหนด 1 ปีให้บุคคลที่ถูกสั่ งห้ามขายสามารถ
ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายจานวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะ
กระทามิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจานวน
เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลัก
หลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยัน
บริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอน
หุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้น
นั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [] บาท คิดเป็น
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [] เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกาไรสุทธิสาหรับส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ
บริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 3,730,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.022
บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2555 จนถึงวันที่
28 ธันวาคม 2555 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่
บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) มีค่า P/E เท่ากับ 276.56 เท่า ในขณะทีอ่ ัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555เท่ากับ 21.80 เท่า
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากบริษัทได้ขยายการ
ประกอบธุรกิจจากธุรกิจไบโอดีเซลไปยังธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดาเนินการโดย
บริษัทย่อย คือ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกขนาด 8
เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้เริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังมี
แผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 3 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัด
นครสวรรค์ ลาปาง และพิษณุโลก ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปลายปี 2556, ปี 2557 และ
ปี 2558 ตามลาดับ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 90 เมกะวัตต์ในจังหวัดนครสวรรค์นั้น ปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการปรับปรุงที่ดิน และการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ จะเห็นได้ว่าธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเข้ามามีบทบาทต่อการเติบโตของผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทอย่าง
มีนัยสาคัญ (โปรดดูรายละเอียดโครงการ ผลตอบแทนโครงการ และความเสี่ยง ในส่วนที่ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ
แต่ละสายผลิตภัณฑ์ ข้อ 3.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
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3/1. ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ เฉลี่ยของ
บริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท
เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2555 ถึง 28 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท
บริษัท เอสพีซีจี จากัด
(มหาชน) (SPCG)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน) (GUNKUL)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม
จากัด (มหาชน) (BCP)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม บริการรับเหมา
ก่อสร้างโซล่าฟาร์มแบบครบวงจร และบริหาร
ด้านการปฏิบัติการและการบารุงรักษาโซล่า
ฟาร์ม
2. ผลิตและจัดจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภทแผ่น
เหล็กเคลือบขึ้นลอนและแปเหล็กกล้ากาลังสูง
ผลิต จาหน่าย และนาเข้า-ส่งออกเครื่องอุปกรณ์
ไฟฟ้าและส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
รวมถึงผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ธุรกิจโรงกลั่นน้ามัน แบบ Complex refinery
และจาหน่ายน้ามันสาเร็จรูปผ่านสถานีบริการ
โดยจาหน่ายให้ผใู้ ช้ในภาคขนส่ง สายการบิน
เรือเดินสมุทร ภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร และการจาหน่ายผ่านผู้คา้ น้ามัน
รายใหญ่ รายเล็ก และลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป
นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ

ราคาเฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E เฉลี่ย
(เท่า)

SET/ พลังงานและ
สาธารณูปโภค

16.37

276.56

SET/ พลังงานและ
สาธารณูปโภค

19.75

15.07

SET/ พลังงานและ
สาธารณูปโภค

27.41

10.82

ที่มา: www.setsmart.set
หมายเหตุ: 1/ เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก คานวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี5. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(ก) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17,18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6007
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1280 โทรสาร 0-2949-1001
(ข) ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-658-8888 โทรสาร 02-658-8000
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
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87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร- 0-2648-1000
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-7171
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21, 24 ถนนพระรามที1่
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-4015, 0-2680-4037 โทรสาร 0-2670-9291
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2256-0284
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999 โทรสาร 0-2708-0999
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ก. เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจาหน่าย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจานวน 560,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท
โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ประเภท
รับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นใน
ครั้งนี้ โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ
5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัด จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะ
เป็นไปตามรายละเอียดและเงือ่ นไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่าย
หุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
ข. ค่าตอบแทนการจัดจาหน่าย
บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้แก่ผู้จัดจาหน่าย
ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ [] ล้านบาท โดยจะชาระภายใน 3 วันนับจากวันปิดรับ
การเสนอขาย
ค. ประมาณการจานวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจานวน 560,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ ละ [] บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ประมาณ**
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งสิ้น

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ดต่อ ขอรับ หนัง สือ ชี้ช วนและใบจองซื้อ หุ้น ได้ที่ สานัก งานและสาขาของบริษัท หลั กทรัพ ย์
ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการ
เสนอขาย

สาหรับผูม้ ีอุปการคุณของบริษทั
สามารถติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ หุ้น ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมี ผลบังคับใช้จนถึงวัน
สิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถ
ดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่
และบริษัทย่อยของบริษัทตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยายน
2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ่ และบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท รวมทั้ งผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บบุ คคลดั งกล่ าวทั้ งหมด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ [] หุ้น (2) นักลงทุนสถาบัน [] หุ้น (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท [] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนใน
การเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ดี ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่
จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทเพื่อทาให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
5.6.1

วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ใน
จานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อหุ้นของ
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(5.6.2) วิธีการจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่ นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุน
สาถบันครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
(5.6.3) วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของ
บริษัท โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจานวนที่
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กาหนดแล้วผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ
ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มดี ังต่อไปนี้
5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องกรอกรายละเอี ยดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่
มี เ ลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก หรื อ สาเนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มี เ ลขประจ าตั ว
ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์
อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่
เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
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เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ
พร้อมกันนี้ให้แนบแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ
(ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] - []
(ค) ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ได้ในระหว่างวันที่ [] - [] โดยมี
วิธีการชาระเงินดังนี้
1) หากชาระค่าจองซื้อในวันที่ []ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ []ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวน
ที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหาก
ชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ []หรือวันที่ []เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
2) หากชาระค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] และวันที่ [] ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวน
ที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
3) หากชาระค่าจองซื้อในวันที่ []และวันที่ [] ซึ่งตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้จองซื้อสามารถ
ชาระค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเท่านั้น โดยสามารถชาระค่าจองซื้อหุ้นได้ในระหว่างเวลา
เปิดทาการของแต่ละสาขาของธนาคารพาณิชย์
4) ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่
อยู่ และเบอร์ โทรศั พท์ที่ ติ ดต่ อได้ไว้ ด้า นหลัง โดยผู้ จั ด จาหน่า ยหลัก ทรัพ ย์ แ ต่ละรายจะ
ดาเนิน การโอนเงิ น ของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญ ชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุ น
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา []
เลขที่บัญชี []
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามข้อ 5.7.1 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ สานักงานของ
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ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [] - []
(จ) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้า
บัญชีของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จอง
ซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บ
เงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง)
5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องกรอกรายละเอี ยดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณี ที่ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่
เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ
พร้อมกันนี้ให้แนบแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ คคลที่ม อบอานาจให้ ผู้ดู แลรัก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาเนินการจองซื้อ แทน : สาเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้จองซื้อ มอบอานาจให้ ผู้ดูแ ล
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ผลประโยชน์ ดาเนิ น การจองซื้ อแทน พร้ อ มแนบสาเนาเอกสารของผู้ รับ มอบอานาจ ทั้ ง นี้
เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญ รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานและสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] - []
(ค) ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ได้ในระหว่างวันที่ [] - [] โดยมี
วิธีการชาระเงินดังนี้
1) หากชาระค่าจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ ครั้งเดียวเต็มตาม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ
โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ []หรือวันที่ []เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็น แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จ ากั ด (มหาชน) ที่ ไ ด้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
2) หากชาระค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] และวันที่ [] ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวน
ที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
3) หากชาระค่าจองซื้อในวันที่ [] และวันที่ [] ซึ่งตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้จองซื้อ
สามารถชาระค่า จองซื้อโดยวิ ธีการโอนเงิ นเท่ านั้น โดยสามารถชาระค่ าจองซื้อ หุ้นได้ใ น
ระหว่างเวลาเปิดทาการของแต่ละสาขาของธนาคารพาณิชย์
4) ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่
อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน) จะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา
[] เลขที่บัญชี []
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามข้อ 5.7.2 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ สานักงานของ
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] - []
(จ) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จอง
ซื้อทุกรายเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะ
ตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง)
5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือ
ชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อม
ประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่
มี เ ลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก หรื อ สาเนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มี เ ลขประจ าตั ว
ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์
อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมิน โดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จั ดจาหน่า ย
หลักทรัพย์ร้องขอ)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่
เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
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บุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ
พร้อมกันนี้ให้แนบแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ
(ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ)
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ทสี่ านักงานและสาขาของผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [] - []
(ค) ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ได้ในระหว่างวันที่ [] - [] โดยมี
วิธีการชาระเงินดังนี้
1) หากชาระค่า จองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ ครั้งเดียวเต็มตาม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ
โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็น
ชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ
5.2 (ก) ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
2) หากชาระค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] และวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตาม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอั ตโนมัติ (หรือที่ เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านั้น
3) หากชาระค่าจองซื้อในวันที่ [] และวันที่ [] ซึ่งตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้จองซื้อ
สามารถชาระค่า จองซื้อโดยวิ ธีการโอนเงิ นเท่ านั้น โดยสามารถชาระค่ าจองซื้อ หุ้นได้ใ น
ระหว่างเวลาเปิดทาการของแต่ละสาขาของธนาคารพาณิชย์
4) ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่ง
จ่ายผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายจะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท
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พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา [] เลขที่
บัญชี []
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามข้อ 5.7.3 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ สานักงานของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก) ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] - []
(จ) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2 (ก) จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อ
เรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
5.8.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.2 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้ จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ก)
5.8.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของ
บริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรราย
นั้น ๆ จะดาเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ
ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อ
ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จอง
ซื้อ ได้ ภายในระยะเวลาดัง กล่ าว ผู้ จัด จ าหน่า ยหลัก ทรั พย์ ร ายที่มี หน้ าที่ รับ ผิด ชอบในการส่ งคื นเงิ น
ดังกล่าวจะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวน
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เงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ มีการ
ชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็ คคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงิน
ค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิด
การสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้น อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อ
ขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไม่
ครบจานวนที่จองซื้อ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ หุ้นที่จองผ่านตนเองในส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรครบตาม
จานวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ หุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้
จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อ หุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับ
จากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมา
จากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3ก. เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นให้ถือ
ว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ อื่ น ใดที่ ท าให้ บ ริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ต้ อ งระงั บ หรื อ หยุ ด การเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อ
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หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับ จองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ ยกเลิกการจองซื้อหลักทรั พย์ดังกล่าวจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ โดยสั่งจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากการปิดจองซื้อหรือ นับแต่วันที่เกิด
เหตุ การณ์ต าม (ข) ทั้ งนี้ กรณี ไม่ สามารถคื น เงิ น ให้ แ ก่ผู้จ องซื้ อ ได้ ต ามก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอง
ซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับ
จากวันพ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้
มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้อง
แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย
หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อ
สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทา
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะ
ไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้ อ นายทะเบียนหุ้ นของ
บริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับ
การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
ภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับ
อนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กล่าวคือ ผู้
จองซื้อประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะออกใบหุ้นในชื่อของ
“บริษั ท ศู นย์รั บฝากหลั กทรั พย์ (ประเทศไทย) จากั ด เพื่อผู้ ฝาก” และบริษัท ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน
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บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ (ข) ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 ทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัททาการซื้อขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด
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