บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษวา Energy
Absolute Public Company Limited มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-554-9238-42 โทรสาร 02-554-9243 ประสงคที่จะเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
: จํานวน 560,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 15.01 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
: หุนละ 0.10 บาท
: 5.50 บาทตอหุน
: 3,080 ลานบาท
: ตั้งแตเวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23 มกราคม 2556

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรร
ตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยหรือประชาชนเปนการ
ทั่วไป เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ในวงกวาง ทั้งนี้สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

:
:
:

286,500,000 หุน
82,000,000 หุน
191,500,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เปน หรือเคยเปน หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิช
ธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน ผูที่ไดเขารวมรับฟงการนําเสนอขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
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ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปน
ตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่
คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือธุรกิจ
อื่น ๆ ในเครือ ของผูจั ดจํา หนา ยหลักทรัพ ย เปน ตน และในกรณี ที่เปน นิติบุคคลจะรวมถึง ผูถือ หุน และ/หรื อ
ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตนที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึง
การจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวีธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่
มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุน
ใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.6.2
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ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทําคุณประโยชน ใหคําแนะนํา หรือ
ใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) รวมถึง
บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ เชน ลูกคา คูสัญญา ผูจัดหาวัตถุดิบ/บริการ (Supplier) ผูจัดหาแหลง
เงินทุน สถาบันการเงินที่ติดตอ พันธมิตรทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่
ปรึกษาของบริษัท ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ
หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต ในกรณีที่เปนนิติบุคคล จะรวมถึง ผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือ
พนักงานของบุคคลขางตนซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย นอกจากนี้ ผู
มีอุปการคุณของบริษัท ยังรวมถึง พนักงานของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ไมรวมถึง
การจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 560,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทา
เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัท
ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2555 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลว พบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2546 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดจําหนาย
หุนสามัญตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
1.5 ขอมูลอื่น ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพ
เปนหุนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนด
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของ
บริ ษั ท ฯ ทํ า การซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ครบ 6 เดื อ น ให บุ ค คลที่ ถู ก สั่ ง ห า มขายสามารถขายหุ น หรื อ
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หลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถ
ขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทจะ
กระทํามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมี
จํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผู
โอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การ
โอนหุนจะใชยันบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทได
ลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหาก
บริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรสุทธิตอหุนของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 5.50 บาท คิดเปน
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 254.45 เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิสําหรับสวนที่เปน
ของบริษัทใหญ 4 ไตรมาสที่ผานมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 หารดวยจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 3,730,000,000 หุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอ
หุนเทากับ 0.022 บาทตอหุน ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 29
กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ไดแก บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) มีคา P/E เทากับ 276.56 เทา ในขณะที่อัตราสวนราคา
ตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2555 จนถึงวันที่
28 ธันวาคม 2555 เทากับ 21.80 เทา
อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากบริษัทไดขยาย
การประกอบธุรกิจจากธุรกิจไบโอดีเซลไปยังธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งดําเนินการ
โดยบริษัทยอย คือ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ทั้งนี้ บริษัทไดเริ่มดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแหงแรก
ขนาด 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งไดเริ่มจําหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอีก 3 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตโครงการ
ละ 90 เมกะวัตต ในจังหวัดนครสวรรค ลําปาง และพิษณุโลก ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ
การไฟฟ า ฝ ายผลิ ต แห งประเทศไทยเปน ที่เรียบร อ ยแลว โดยคาดวา จะสามารถเริ่มจํา หนา ยไฟฟา เชิง พาณิชยไ ด
ประมาณปลายป 2556, ป 2557 และป 2558 ตามลําดับ สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 90 เมกะ
วัตตในจังหวัดนครสวรรคนั้น ปจจุบัน อยูระหวางการปรับปรุงที่ดิน และการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการกอสราง
โครงการ จะเห็นไดวาธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจะเขามามีบทบาทตอการเติบโตของ

สวนที่ 3 หนาที่ 4

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (โปรดดูรายละเอียดโครงการ ผลตอบแทนโครงการ และความ
เสี่ยง ในสวนที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ ขอ 3.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน)
3/1. ขอมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ยของ
บริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไดแก บริษัท
เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ในชวง
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2555 ถึง 28 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริษัท
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด
(มหาชน) (SPCG)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน) (GUNKUL)

บริษัท บางจากปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) (BCP)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ธุรกิจพัฒนาโซลาฟารม บริการรับเหมา
กอสรางโซลาฟารมแบบครบวงจร และบริหาร
ดานการปฏิบัติการและการบํารุงรักษาโซลา
ฟารม
2. ผลิตและจัดจําหนายวัสดุกอสราง ประเภทแผน
เหล็กเคลือบขึ้นลอนและแปเหล็กกลากําลังสูง
ผลิต จําหนาย และนําเขา-สงออกเครื่องอุปกรณ
ไฟฟาและสวนประกอบของสินคาดังกลาว
รวมถึงผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน
ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน แบบ Complex refinery
และจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปผานสถานีบริการ
โดยจําหนายใหผูใชในภาคขนสง สายการบิน
เรือเดินสมุทร ภาคกอสราง ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร และการจําหนายผานผูคาน้ํามัน
รายใหญ รายเล็ก และลูกคารายยอยทั่วไป
นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ

ราคาเฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E เฉลี่ย
(เทา)

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/ เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

สวนที่ 3 หนาที่ 5

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17,18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6007
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค พลาซา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2949-1280 โทรสาร 0-2949-1001
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
87/2 อาคาร ซี อาร ซี ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-658-8888 โทรสาร 02-658-8000
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร- 0-2648-1000
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-7171
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 20-21, 24 ถนนพระรามที่ 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2680-4015, 0-2680-4037 โทรสาร 0-2670-9291
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ชั้น 2, 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2684-8888 โทรสาร 0-2256-0284
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บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 10
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2862-9999 โทรสาร 0-2708-0999
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
ก. เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 560,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.50
บาท โดยผู จั ดจํ า หน า ยหลั กทรั พ ย มี ข อ ตกลงยอมรั บ ประกั น การจํ า หน า ยหุ น สามั ญ เพิ่ม ทุ น ของบริ ษั ท
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุน
ในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ
5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลั กทรัพยหรือหนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนและจัดจําหนาย
หุนดังกลาวขางตน ผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
ข. คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนาย
ตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 85.55 ลานบาท โดยจะชําระภายใน 3 วันนับจากวันปดรับ
การเสนอขาย
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ค. ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
หุนที่เสนอขายตอประชาชนจํานวน 560,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.50 บาท
3,080,000,000 บาท
85,550,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
2,994,450,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุนประมาณ
5.35 บาท
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม /1
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ**
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

2,464,000
56,000
85,550,000
217,250
93,250
5,500,000
93,880,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
/1 บริษัทไดรับยกเวนคาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนในครัง้ นี้
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติด ต อ ขอรับ หนั ง สือ ชี้ ช วนและใบจองซื้อ หุน ไดที่สํ า นัก งานและสาขาของบริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
เสนอขาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถ
ดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
และบริษัทยอยของบริษัทตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน
2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ และบริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท รวมทั้ งผู ที่ เกี่ ยวข องกั บบุ คคลดั งกล าวทั้ งหมด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจอง
ซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย 286,500,000 หุน (2) นักลงทุนสถาบัน 82,000,000 หุน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท
191,500,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกบั บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ในการขายสูงสุด
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อรายยอย
5.6.1

วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแ กบุคคลใด และ/หรือ ใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดจองซื้อหุนของ
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2

วิธีการจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมาก
นอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุน
สาถบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

สวนที่ 3 หนาที่ 10

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

5.6.3

วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของ
บริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิ
ในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยมีดังตอไปนี้
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อ ในใบจองซื้อ หุน ใหถูกตอ งครบถว นและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่
มี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลั ก หรื อ สํ า เนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มี เ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม
เกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
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สําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมกันนี้ใหแนบแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23
มกราคม 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงินดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 22 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 21 มกราคม 2556 หรือวันที่ 22
มกราคม 2556 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และ
หากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
แตไมเกินวันที่ 22 มกราคม 2556
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2556 และ
วันที่ 23 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น.ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่
อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะ
ดํา เนิน การโอนเงินของยอดจองซื้อ รวมในสว นของตนเขา บัญ ชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-3-92205-8

สวนที่ 3 หนาที่ 12

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.1 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 21 – 23 มกราคม 2556
(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บ
เงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได เวนแต เปนนักลงทุนที่ไดยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองหุน
สามั ญ ซึ่ ง เกิ ด จากการรั บ ทราบข อ มู ล กํ า ไรขั้ น ต น และกํ า ไรสุ ท ธิ ในป 2558 ที่ ป รากฏใน
หนังสือพิมพ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง (ขอใหนักลงทุน ศึกษาจากแบบแสดงรายการ
ข อ มู ล ที่ ป ร า ก ฏ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง สํ า นั ก ง า น ก . ล . ต .
(http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2 / cgi-bin/final6 9 . php?txt_compid=
1070&txt_offerid=000844&txt_secuid=01&txt_offertypeid=01&txt_language=t&txt_apply
date=2012-09-24&start_date=2013-01-21 ) โดยนักลงทุนกลุมนี้สามารถยกเลิกการจองซื้อหุน
ไดโดยติดตอกับบริษัทหลักทรัพยที่ผูลงทุนจองซื้อหุนสามัญ ภายในชวงระยะเวลาที่เปดการเสนอ
ขายหลักทรัพย (21 มกราคม 2556 – 23 มกราคม 2556)
ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อ ในใบจองซื้อ หุน ใหถูกตอ งครบถว นและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม
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เกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมกันนี้ใหแนบแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปน
ผูดําเนินการจองซื้อแทน : สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแล
ผลประโยชนดํ า เนิ น การจองซื้ อ แทน พร อ มแนบสํ า เนาเอกสารของผูรั บ มอบอํ า นาจ ทั้ ง นี้
เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษา
ผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญ รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23
มกราคม 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงินดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 22 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 21 มกราคม 2556 หรือวันที่ 22
มกราคม 2556 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และ
หากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
แตไมเกินวันที่ 22 มกราคม 2556
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ฟ นั น เซี ย ไซรั ส จํ า กั ด (มหาชน) ที่ ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2556 และ
วันที่ 23 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
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จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่
อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุน
เพิ่มทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-3-92205-8
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.2 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของ
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23 มกราคม 2556
(จ) บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจอง
ซื้อทุกรายเขาบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะ
ตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได เวนแต เปนนักลงทุนที่ไดยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองหุน
สามั ญ ซึ่ ง เกิ ด จากการรั บ ทราบข อ มู ล กํ า ไรขั้ น ต น และกํ า ไรสุ ท ธิ ในป 2558 ที่ ป รากฏใน
หนังสือพิมพ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง (ขอใหนักลงทุน ศึกษาจากแบบแสดงรายการ
ข อ มู ล ที่ ป ร า ก ฏ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง สํ า นั ก ง า น ก . ล . ต .
(http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2 / cgi-bin/final6 9 . php?txt_compid=
1070&txt_offerid=000844&txt_secuid=01&txt_offertypeid=01&txt_language=t&txt_apply
date=2012-09-24&start_date=2013-01-21 ) โดยนักลงทุนกลุมนี้สามารถยกเลิกการจองซื้อหุน
ไดโดยติดตอกับบริษัทหลักทรัพยที่ผูลงทุนจองซื้อหุนสามัญ ภายในชวงระยะเวลาที่เปดการเสนอ
ขายหลักทรัพย (21 มกราคม 2556 – 23 มกราคม 2556)
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง)
5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่
มี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลั ก หรื อ สํ า เนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มี เ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม
เกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมกันนี้ใหแนบแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรองขอ)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 21 - 23 มกราคม 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงินดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 22 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา

สวนที่ 3 หนาที่ 16

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 21 มกราคม 2556 หรือวันที่ 22
มกราคม 2556 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และ
หากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
แตไมเกินวันที่ 22 มกราคม 2556
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2556 และ
วันที่ 23 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู
และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท
พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-3-92205-8
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.3 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23 มกราคม 2556
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อ
เรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บ
เงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได เวนแต เปนนักลงทุนที่ไดยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองหุน
สามั ญ ซึ่ ง เกิ ด จากการรั บ ทราบข อ มู ล กํ า ไรขั้ น ต น และกํ า ไรสุ ท ธิ ในป 2558 ที่ ป รากฏใน
หนังสือพิมพ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง (ขอใหนักลงทุน ศึกษาจากแบบแสดงรายการ
ข อ มู ล ที่ ป ร า ก ฏ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง สํ า นั ก ง า น ก . ล . ต .
(http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2 / cgi-bin/final6 9 . php?txt_compid=
1070&txt_offerid=000844&txt_secuid=01&txt_offertypeid=01&txt_language=t&txt_apply
date=2012-09-24&start_date=2013-01-21 ) โดยนักลงทุนกลุมนี้สามารถยกเลิกการจองซื้อหุน
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ไดโดยติดตอกับบริษัทหลักทรัพยที่ผูลงทุนจองซื้อหุนสามัญ ภายในชวงระยะเวลาที่เปดการเสนอ
ขายหลักทรัพย (21 มกราคม 2556 – 23 มกราคม 2556)
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของ
บริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรราย
นั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซื้อ ได ภ ายในระยะเวลาดั ง กลา ว ผู จัด จํา หนา ยหลัก ทรั พ ยร ายที่มี ห นา ที่รั บ ผิ ด ชอบในการส ง คื น เงิ น
ดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิด
การสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจอง
ซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคา
จองซื้อ

สวนที่ 3 หนาที่ 18

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรไม
ครบตามจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมได
รับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรครบ
ตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ย
ใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมา
จากความไมครบถ ว นของชื่อ ที่อ ยู ที่ผูจ องซื้อ ได ร ะบุไ วใ นใบจองซื้อ ผูจัดจํา หนา ยหลักทรัพ ย จ ะไม
รับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3 ก. เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนให
ถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ อื่ น ใดที่ ทํ า ให บ ริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย ต อ งระงั บ หรื อ หยุ ด การเสนอขาย
หลักทรัพยหรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
ผูจัดจําหนา ยหลักทรัพ ยที่รับจองซื้อ หุน จากผูจองซื้อ หุนที่ยกเลิกการจองซื้ อ หลักทรัพยดัง กลา วจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้น ๆ โดยสั่งจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากการปดจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิด
เหตุ ก ารณ ต าม (ข) ทั้ ง นี้ กรณี ไ ม ส ามารถคื น เงิ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ได ต ามกํ า หนดเวลาดั ง กล า ว ผู จั ด
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จําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจอง
ซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ
จากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากได
มีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะ
ไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้ อประสงค จะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุ นของ
บริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 15 วัน นับจากวันปดทําการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับ
อนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผู

จองซื้อประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้
นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในชื่อของ
“บริษั ท ศู น ยรับ ฝากหลักทรัพ ย (ประเทศไทย) จํ า กัด เพื่อ ผูฝาก” และบริษัท ศูน ยรับฝากหลักทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
จองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ข) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ (ก) แทน
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(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุน และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยใหหุนของบริษัททําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
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