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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 
1. รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย 

 
1.1 ลักษณะส าคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย 

 
ผู้ เสนอขำยหลกัทรัพย์ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) 

(PTG Energy Public Company Limited) 
ที่อยูผู่้ เสนอขำย : เลขที่ 90 อำคำร ไซเบอร์เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ ชัน้ 33 ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวนหุ้นออกใหมท่ี่เสนอขำย  จ ำนวน 420,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.15 ของจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี ้โดยแบง่เป็น 
(1) กำรเสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 386,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 23.15 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดภำยหลงักำร
เสนอขำยในครัง้นี ้(รวมถึงหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรเสนอขำย
กรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย อย่ำงไร
ก็ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดที่เสนอขำยในสว่น (1) และ (2) จะ
ไมเ่กิน 420.00 ล้ำนหุ้น) 

(2) กำรเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและ
บริษัทย่อยจ ำนวน 33,400,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี ้

มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ  1.00 บำท 
รำคำเสนอขำยหุ้น  - รำคำหุ้นท่ีเสนอขำยตอ่ประชำชน 3.90 บำทตอ่หุ้น 

- รำคำหุ้นท่ีเสนอขำยตอ่กรรมกำรและพนกังำน 3.90 บำทตอ่หุ้น 
มลูคำ่รวมของหุ้นใหมท่ี่เสนอขำย  1,638,000,000 บำท 
ระยะเวลำเสนอขำย  วนัท่ี 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 

 
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น  

 
กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นกำรเสนอขำยผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์โดยจดัสรรตำมดลุยพินิจของผู้จดั

จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์และไม่มีกำรเสนอขำยให้กบัผู้จองซือ้รำยย่อย เนื่องจำกจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้นีม้ีจ ำนวนจ ำกดั 
ไมเ่พียงพอตอ่กำรเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไปในวงกว้ำง ทัง้นี ้สดัสว่นกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเป็นดงันี ้
 1.2.1 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 386,600,000 หุ้น เสนอขำยตอ่ประชำชน แบง่เป็น 
 เสนอขำยตอ่ผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์   249,600,000 หุ้น 
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 เสนอขำยตอ่ผู้มีอปุกำรคณุของบริษัท  77,000,000 หุ้น  
 เสนอขำยตอ่นกัลงทนุสถำบนั 60,000,000 หุ้น  
 1.2.2 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 33,400,000 หุ้น เสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย 
 
ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยขอสงวนสทิธิในกำรใช้ดลุยพินิจในกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวน

หุ้นสำมญัที่จดัสรรให้แก่นกัลงทนุแตล่ะประเภท เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรขำยสงูสดุ 
 

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำ และ/หรือนิติบคุคลทัว่ไปที่เป็น
หรือเคยเป็นลกูค้ำ หรือบคุคลที่คำดวำ่จะเป็นลกูค้ำ เช่น ลกูค้ำที่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ลกูค้ำด้ำน   วำณิชธนกิจ ลกูค้ำที่
ท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้ำ ผู้ ให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ ให้กำร
สนบัสนนุด้ำนข้อมลูทำงธุรกิจ และผู้แนะน ำลกูค้ำ/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 
5.2 ทัง้ที่เคยติดตอ่ ที่ติดตอ่อยูใ่นปัจจบุนั หรือผู้ที่คำดว่ำจะได้ติดต่อในอนำคต และในกรณีที่เป็นนิติบคุคลจะรวมถึงผู้ ถือ
หุ้น และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบคุคลข้ำงต้นที่จองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ทัง้นี ้ไม่
รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่ และบริษัทยอ่ยของตนเอง รวมทัง้
ผู้ที่เก่ียวข้องของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
นอกจำกนีใ้ห้รวมถึงผู้มีอปุกำรคณุของที่ปรึกษำกำรเงินด้วย 
 
ส ำหรับผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย ผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำร
จ ำหน่ำยจะรวมถึง นกัลงทุนประเภทสถำบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้ำของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหนำ่ย หรือที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยต้องกำรชกัชวนให้เป็นลกูค้ำในอนำคตที่จองซือ้หุ้นผำ่น
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมข้อ 5.2.1 ด้วย 
 
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง นกัลงทนุสถำบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ธนำคำรพำณิชย์ 
(ข) บริษัทเงินทนุ 
(ค) บริษัทหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทนุสว่นบุคคลหรือเพื่อกำรจดักำรโครงกำร

ลงทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(จ) บริษัทประกนัภยั 
(ฉ) สว่นรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(ช) ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
(ซ) สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ 
(ฌ) กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 
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(ญ) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ฎ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฏ) กองทนุรวม  
(ฐ) ผู้ลงทนุตำ่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนโุลม 

 
ทัง้นี ้นกัลงทนุสถำบนัดงักลำ่วจะต้องจองซือ้ผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
5.2.1 เท่ำนัน้ ในกำรจดัสรรหุ้นให้แก่นกัลงทุนสถำบนัจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหนำ่ยดงักลำ่วตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 5.6.3 
 
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง บคุคลธรรมดำ และ/หรือนิติบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์อนัดีต่อบริษัทและต่อผู้บริหำร
ของบริษัท ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้ จัดหำสินค้ำ/บริกำร (Supplier) เจ้ำหนีก้ำรค้ำ ผู้จัดหำแหล่งเงินทุน พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้มี
ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ บุคคลที่ให้ค ำแนะน ำหรือเป็นที่ปรึกษำของบริษัท ผู้แนะน ำลกูค้ำและธุรกิจ ทัง้ที่ติดต่ออยู่ใน
ปัจจบุนั เคยติดตอ่ หรือผู้ที่คำดวำ่จะได้ติดตอ่ในอนำคต ในกรณีที่เป็นนิติบคุคลจะรวมถึง ผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหำร และ/
หรือพนกังำนของบุคคลข้ำงต้น ซึ่งจะจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมข้อ 5.2.1 
ทัง้นี ้ไมร่วมถึงกำรจดัสรรให้แกต่นเอง ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัท 
ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที่ ทจ. 29/2551 เร่ืองกำรจอง กำรจัดจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอปุกำรคณุดงักลำ่วจะต้องจอง
ซือ้หุ้นผำ่นผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 เทำ่นัน้ 
 
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น 

 
หุ้นสำมญัของบริษัทท่ีเสนอขำยจ ำนวน 420,000,000 หุ้น ในครัง้นี ้มีสทิธิและผลประโยชน์เทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญั

เดิมของบริษัททกุประกำร 
 

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย 
 
บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้

ยื่นค ำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลำดหลกัทรัพย์”) เมื่อวนัที่ 28 ธันวำคม 
2555 ให้พิจำรณำรับหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ำกดั ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำร
เงินได้พิจำรณำคณุสมบตัิของบริษัทแล้ว มีควำมเห็นวำ่บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ เร่ือง 
กำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้อบงัคบัอื่นที่เก่ียวข้อง ยกเว้นคณุสมบตัิเร่ือง
กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยยอ่ย ซึง่บริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นสำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุ้นรวมกนัไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 25 ของทนุช ำระแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วแตล่ะรำยต้องถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 1 หนว่ยกำรซือ้ขำย ดงันัน้ จึงยงัคงมี
ควำมไมแ่นน่อนวำ่บริษัทจะได้รับอนญุำตจำกตลำดหลกัทรัพย์ในกำรรับหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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1.5 ข้อมูลอื่นๆ 
 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ เร่ือง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องขำยหุ้นและ

หลกัทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ก ำหนดห้ำมผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวนัที่บริษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน น ำหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่อำจแปลงสภำพเป็นหุ้นจ ำนวนรวมกัน
เทำ่กบัร้อยละ 55 ของทนุท่ีช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นีอ้อกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้น
ของบริษัทเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ โดยภำยหลงัจำกวนัท่ีหุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ ครบ 
6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสัง่ห้ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถูกสัง่ห้ำมขำยได้ในจ ำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบ
ก ำหนด 1 ปีให้บคุคลที่ถกูสัง่ห้ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถกูสัง่ห้ำมขำยจ ำนวนที่เหลอือีกร้อยละ 75 ได้  

 
2. ข้อจ ากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

 
หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน

ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของ
บริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนัน้ได้  กำรโอนหุ้นของบริษัทย่อมสมบรูณ์เมื่อผู้
โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลำยมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และได้มีกำรสง่มอบใบหุ้นฉบบัดงักลำ่ว
ให้แก่ผู้ รับโอน กำรโอนหุ้นดงักลำ่วนัน้จะใช้ยนักบับริษัทได้ตอ่เมื่อบริษัทได้รับค ำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้ น และจะใช้
ยนักบับคุคลภำยนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นถกูต้องตำม
กฎหมำย ให้บริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับค ำร้องขอ หำกกำรโอนหุ้นนัน้ไม่ถกูต้องสมบรูณ์ 
ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค ำร้องขอภำยใน 7 วนั กำรโอนหุ้นที่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

 
3. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

 
กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทที่เสนอขำยในครัง้นี ้พิจำรณำจำกอตัรำสว่นรำคำหุ้นต่อก ำไร

สทุธิตอ่หุ้นของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทัง้นี ้รำคำหุ้นสำมญัที่เสนอขำยหุ้นละ 3.90 บำท คิดเป็นอตัรำสว่นรำคำ
ตอ่ก ำไรสทุธิเทำ่กบั 19.12 เทำ่ เมื่อค ำนวณจำกก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (Earning per Share) ซึง่ค ำนวณจำกก ำไรเบ็ดเสร็จสว่นที่เป็น
ของบริษัทใหญ่ย้อนหลงั 4 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ (ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2555 ถึง 31 มีนำคม 2556) ซึ่งเท่ำกบั 340.71 ล้ำนบำท 
และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ซึง่เทำ่กบั 1,670.00 ล้ำนหุ้น (Fully Diluted) 
จะได้ก ำไรสทุธิต่อหุ้นเท่ำกบั 0.20 บำทต่อหุ้น ทัง้นี ้อตัรำสว่นรำคำหุ้นต่อก ำไรสทุธิต่อหุ้นในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2556 จนถึงวนัที่ 30 เมษำยน 2556 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ำยคลงึหรือใกล้เคียงกบั
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท ซสัโก้ จ ำกดั (มหำชน) มีคำ่ P/E เทำ่กบั 11.19 เทำ่ ในขณะที่อตัรำสว่นรำคำต ่ำ
ก ำไรสทุธิของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2556 จนถึงวนัที่ 30 
เมษำยน 2556 เท่ำกบั 18.59 เท่ำ โดยอตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสทุธิต่อหุ้นท่ีเสนอขำยคิดเป็นอตัรำสว่นเพิ่มร้อยละ 2.85 
จำกอตัรำสว่นรำคำตอ่ก ำไรสทุธิของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เฉลี่ยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1กุมภำพนัธ์ 
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2556 จนถึงวนัที ่30 เมษำยน 2556 ซึง่มีคำ่เท่ำกบั 18.59 เท่ำ ทัง้นี ้อตัรำสว่นรำคำหุ้นต่อก ำไรสทุธิดงักลำ่วค ำนวณจำกผล
ประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงัมิได้พิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 
3.1 ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

 
ในกำรพิจำรณำข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมลูประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย  

จึงเปรียบเทียบอตัรำสว่นรำคำตอ่ก ำไรสทุธิเฉลีย่ของบริษัทท่ีจดทะเบียนที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่อง
หรือมีควำมใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท ซสัโก้ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2556 จนถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2556 โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ตลาดรองที่จด

ทะเบียน/หมวดธุรกิจ 
ราคาเฉล่ีย 
(บาท) 1/ 

P/E เฉล่ีย
(เท่า) 

ราคาพาร์ 
(บาท) 

บริษัท ซสัโก้ จ ำกดั 
(มหำชน) (SUSCO) 

ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้เบนซิน 
ดีเซล และน ำ้มนัหลอ่ลื่น ทัง้ขำยปลีกน ำ้มนัเช่ือ
เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัท และขำยสง่ไปสู่
ภำคอตุสำหกรรมตำ่ง ๆ รวมทัง้จ ำหน่ำยให้แก่
ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นด้วย 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลงังำนและ
สำธำรณปูโภค 

5.16 11.19 1.00 

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
(ESSO) 

1. บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจโรง
กลัน่น ำ้มนั 

2. ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยน ำ้มนัผ่ำนธุรกิจสถำนี
บริกำรน ำ้มนัค้ำปลีกโดยผ่ำนสถำนีบริกำร
ขำยตรงให้กบัลกูค้ำทำงด้ำนอตุสำหกรรม
ตำ่งๆ ภำยในประเทศ และด ำเนินกำร
สง่ออกตำ่งประเทศ 

3. โรงงำนผลิตภณัฑ์เคมี และธุรกิจจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์เคมีให้แกล่กูค้ำทัง้ในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลงังำนและ
สำธำรณปูโภค 

9.97 N/A2/  4.9338 

บริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกดั 
(มหำชน) (BCP) 

1. ธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนั แบบ Complex 
refinery  

2. ธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนัส ำเร็จรูปผ่ำนสถำนี
บริกำรภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ บำงจำก 
โดยจ ำหน่ำยให้ผู้ใช้ในภำคขนสง่ สำยกำร
บิน เรือเดินสมทุร ภำคก่อสร้ำง 
ภำคอตุสำหกรรม ภำคเกษตร และกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ รำยเล็ก 
และลกูค้ำรำยยอ่ยทัว่ไป  

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลงังำนและ
สำธำรณปูโภค 

36.68 12.38 1.00 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ตลาดรองที่จด

ทะเบียน/หมวดธุรกิจ 
ราคาเฉล่ีย 
(บาท) 1/ 

P/E เฉล่ีย
(เท่า) 

ราคาพาร์ 
(บาท) 

3. ธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 
บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) (PTT) 

ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดย
ผ่ำนธุรกิจที่ด ำเนินงำนเองและธุรกิจทีล่งทนุผ่ำน
บริษัทในกลุม่ ได้แก่ กำรส ำรวจและผลติ จดัหำ
และจดัจ ำหนำ่ย ขนสง่ และแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ด ำเนินกิจกำรค้ำระหวำ่งประเทศส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์น ำ้มนัและปิโตรเคมี และมีกำรลงทนุ
ในธุรกิจกำรกลัน่และปิโตรเคมีในประเทศ และ
ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หมวด
ธุรกิจพลงังำนและ
สำธำรณปูโภค 

335.38 9.33 10.00 

ที่มำ: www.setsmart.com 
หมำยเหต:ุ 1/ รำคำหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั ค ำนวณโดยใช้มลูคำ่กำรซือ้ขำยหำรด้วยปริมำณกำรซือ้ขำย 
 2/ N/A (Not Applicable) หรือไม่สำมำรถหำค่ำได้ เน่ืองจำกก ำไรสุทธิรวม 4 ไตรมำสล่ำสุดมีค่ำน้อยกว่ำศูนย์ ท ำให้ไม่สำมำรถ

ค ำนวณหำก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (Earning per Share) จงึไมส่ำมำรถค ำนวณหำคำ่อตัรำสว่นรำคำปิดตอ่ก ำไรตอ่หุ้น (P/E Ratio) ได้ 

 
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

 
-ไมม่ี- 
 

5. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
 
ผู้จดักำรกำรจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้หุ้น

และวิธีกำรจดัสรรหุ้นตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อปุสรรค หรือข้อจ ำกดั
ในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จสงูสดุ 

 
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

  
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้เป็นกำรเสนอขำยโดยผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 
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5.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 

5.2.1 ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย 
 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน) 
 25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 
 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศพัท์ 0-2638-5000 โทรสำร 0-2287-6007 
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17, 18, 25 
ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทนุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2658-9000  โทรสำร 0-2646-9993 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
173 อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 02- 658-8888 โทรสำร 02-658-8000 
 

5.2.2 ผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย 
  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน)  
175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 3  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120  
โทรศพัท์ 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111   
โทรสำร 0-2285-1901  
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
849 อำคำรวรวฒัน์ ชัน้ 15 ถนนสลีม เขตบำงรัก กทม. 10500  
โทรศพัท์ 0-2268-0999 โทรสำร 0-2635-1615  
 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั  
179 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 25-26,29  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120  
โทรศพัท์ 0-2801-9100 โทรสำร 0-2286-9050  
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บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  
48/8 ทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ บำงรัก กทม. 10500  
โทรศพัท์ 0-2633-6999 โทรสำร 0-2633-6900 
 

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
  

5.3.1 เง่ือนไขในกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 
 
บริษัทได้ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้น

สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทซึง่จะเสนอขำยตอ่ประชำชนจ ำนวน 386,600,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.90 บำท และเสนอขำยตอ่
กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยจ ำนวน 33,400,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.90 บำท โดยผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลกำรจ ำหน่ำยอย่ำง
แน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนงัสือสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหนำ่ยหุ้น 

 
อยำ่งไรก็ตำม ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นในครัง้นี ้โดย

จะด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้ทัง้จ ำนวนให้แก่ผู้จองซือ้ทัง้หมดตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ต่ำงๆ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย ซึง่รวมถึงเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เมื่อบริษัทไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขใดๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำร
จ ำหนำ่ย หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทัง้ในประเทศ
และตำ่งประเทศที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัจ ำหนำ่ยหุ้นในครัง้นี ้หรือ 

(ค) เมื่อมีเหตทุี่ท ำให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือหนว่ยงำนรำชกำรสัง่ระงบั
หรือหยดุกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ หรือไมส่ำมำรถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขำยได้ 

 
ทัง้นี ้รำยละเอียดและเง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นดงักลำ่วข้ำงต้น จะเป็นไปตำม

รำยละเอียดและเง่ือนไขที่จะก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement)  

 
กรณีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจัดจ ำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจดัจ ำหน่ำยหุ้น

ดงักลำ่วข้ำงต้น ผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยและผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย  จะ
ด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้ให้กบัผู้จองซือ้แตล่ะรำยตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5.9 
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5.3.2 คำ่ตอบแทนในกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 
 
บริษัทตกลงจ่ำยเงินคำ่ตอบแทนกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยให้แก่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่

ระบไุว้ในข้อ 5.2 เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 32,570,000 บำท โดยจะช ำระภำยใน 7 วนั นบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำย 
 
จ านวนเงนิค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับทัง้สิน้  
หุ้นจ ำนวน 420,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.90 บำท  1,638,000,000 บำท 
หกั: คำ่ตอบแทนในกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์  32,570,000 บำท 
จ ำนวนเงินคำ่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับ  1,605,430,000 บำท 
จ ำนวนเงินคำ่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับตอ่หุ้น  3.8225 บำท 
หมำยเหต:ุ คำ่ใช้จำ่ยข้ำงต้นไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม  

 
5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่) 

 
คำ่ธรรมเนียมค ำขออนญุำตเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่  50,000 บำท 
คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหุ้น  1,310,400 บำท 
คำ่ธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทนุ  250,000 บำท 
คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย  32,570,000 บำท 
คำ่ธรรมเนียมกำรขออนญุำตให้รับหลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  50,000 บำท 
คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำของกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  835,000 บำท 
คำ่พิมพ์หนงัสอืชีช้วน ใบจองหุ้น โดยประมำณ  192,000 บำท 
คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ 
(เช่น คำ่ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน คำ่ที่ปรึกษำกฎหมำย และคำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์) 

 12,987,000 บำท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้  48,244,400 บาท 
  

5.5 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 
  
ส ำหรับผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 
สำมำรถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นได้ที่ส ำนกังำนและสำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 

5.2 ภำยหลงักำรลงนำมสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) และได้น ำสง่
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวนัสิน้สดุกำรเสนอขำย (วนัท่ี 17 และ 
20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.  

 
 ส ำหรับผู้มีอปุกำรคณุของบริษัท 
สำมำรถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้น ได้ที่ส ำนกังำนและสำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 

5.2.1 ภำยหลงักำรลงนำมสญัญำแต่งตัง้ผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้
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น ำสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวนัสิน้สดุกำรเสนอขำย (วนัที่  
17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. 

 
 ส ำหรับนกัลงทนุสถำบนั 
สำมำรถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้น ได้ที่ส ำนกังำนและสำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 

5.2.1 ภำยหลงักำรลงนำมสญัญำแต่งตัง้ผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้
น ำสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวนัสิน้สดุกำรเสนอขำย (วนัที่  
17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. 

 
ส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
สำมำรถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้น ได้ที่ส ำนกังำนและสำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 

5.2.1 ภำยหลงักำรลงนำมสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้
น ำสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวนัสิน้สดุกำรเสนอขำย (วนัที่ 
17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. 

 
ทัง้นี ้ผู้ มีอุปกำรคุณของผู้ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท นักลงทุนสถำบัน และกรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนงัสอืชีช้วนซึง่มีข้อมลูไมแ่ตกตำ่งจำก
หนงัสอืชีช้วนท่ียื่นตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัครัง้นีไ้ด้ก่อนท ำกำรจองซือ้จำกเว็บไซต์ www.sec.or.th เพื่อศกึษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นครัง้นีไ้ด้ก่อนท ำ
กำรจองซือ้หุ้นสำมญั 

 
5.6 วิธีการจดัสรรหลักทรัพย์ 

 
ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จดัสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำย

ใหญ่  ผู้มีอ ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ ที่ ทธ. 70/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ลงวนัท่ี 1 กนัยำยน 2552 (รวมถึงที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่ ทจ. 29/2551 เร่ืองกำรจอง กำรจัด
จ ำหน่ำย และกำรจดัสรรหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็น
กำรจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจำกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้หุ้นทัง้หมด จะถกูจดัสรรให้แก่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำร
จ ำหนำ่ย และผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 ตำมเง่ือนไขที่ระบอุยู่ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดั
จ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Underwriting Agreement) 

 
ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์สำมำรถน ำส่งใบจองซือ้และหนงัสือชีช้วน หลงัจำกที่มีกำรลงนำมสญัญำแต่งตัง้ผู้จัด

จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้น ำส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
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หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว เพื่อควำมสะดวกในกำรเตรียมกำรจองซือ้ และกำรติดต่อนกัลงทนุ ทัง้ระบบ
ออนไลน์และระบบโทรศพัท์บนัทกึเทป หรือจดัสง่ให้กบัผู้จองซือ้โดยตรง  

 
 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในกำรจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น คือ (1) ผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหน่ำย

หลกัทรัพย์จ ำนวน 249,600,000 หุ้น (2) ผู้มีอปุกำรคุณของบริษัทจ ำนวน 77,000,000 หุ้น (3) นกัลงทนุสถำบนัจ ำนวน 
60,000,000 หุ้น (4) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยจ ำนวน 33,400,000 หุ้น ทัง้นี ้สดัสว่นใน
กำรเสนอขำยให้กบับคุคลที่ไมใ่ช่สญัชำติไทยจะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นที่จดัสรรให้แก่นกั
ลงทนุแตล่ะประเภท เพื่อให้กำรจองซือ้หุ้นครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรขำยสงูสดุ 

 
ทัง้นี ้จะไมม่ีกำรจดัสรรหุ้นท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้จองซือ้รำยยอ่ย 
 

5.6.1 วิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 249,600,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 
 
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคณุของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 

ตำมข้อ 5.2 โดยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดในจ ำนวนมำกน้อยเทำ่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคล
ใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้ที่เป็นผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด
แล้ว ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสทิธิในกำรปิดรับจองซือ้หุ้นก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

 
5.6.2 วิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 77,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอปุกำรคณุของบริษัท  

 
กำรจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอปุกำรคณุของบริษัทให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัท โดยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด

ในจ ำนวนมำกน้อยเทำ่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้  และหำกยอดกำรจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้ที่
เป็นผู้มีอปุกำรคณุของบริษัท ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์
ตำมข้อ 5.2.1 ขอสงวนสทิธิในกำรปิดรับจองซือ้หุ้นก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

 
5.6.3 วิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 60,000,000 หุ้น ให้แก่นกัลงทนุสถำบนั  

 
 กำรจดัสรรให้แก่นกัลงทนุประเภทสถำบนัให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัท โดยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดใน

จ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้  และหำกยอดกำรจองซือ้หุ้นของนกัลงทุน
ประเภทสถำบนัครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 
5.2.1 ขอสงวนสทิธิในกำรปิดรับจองซือ้หุ้นก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้  
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5.6.4 วิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 33,400,000 หุ้น ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 
 
กำรจดัสรรหุ้นให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัท โดยจะท ำกำร

จดัสรรให้แก่บคุคลใดที่เป็นกรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรร
หุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้ที่เป็นกรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยครบ
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิใน
กำรปิดรับจองซือ้หุ้นก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

 
5.7 วันและวธีิการจอง และการช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

  
5.7.1 ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 

        
ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จะต้องปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงันี  ้
(1) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้ ต้อง

กรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลำยมือช่ือหำกผู้ จอง
ซือ้เป็นนิติบคุคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนัของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มี
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจ ำตัว
ประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (กรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ จะต้องแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้ เยำว์อำศยัอยู่พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

(ข) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว: ส ำเนำหนงัสือเดินทำงหรือส ำเนำใบต่ำงด้ำว 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

(ค) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ง) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคล ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
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ประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
ของนิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(จ) กรณีที่ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test)  กบัผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซือ้จะด ำเนินกำรกรอกใบจองซือ้หุ้น และให้ผู้จองซือ้จดัสง่ใบจองซือ้ที่ลง
นำมเรียบร้อยแล้ว โดยไมต้่องแนบเอกสำรใดๆประกอบใบจองซือ้ให้แก่ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์นัน้  

(ฉ) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กบั
ผู้ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2  ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จะต้องมีกำรควบคมุดแูลกำร จอง
ซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ที่รัดกมุเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (User 
Name) และรหสัผ่ำน (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่ำได้ศึกษำข้อมลูเก่ียวกบักำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนงัสือชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว   โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ จะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์  

(ช) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป  ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ 
กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์  ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จะต้องมีกำร
ควบคมุดแูลกำรจองซือ้ผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่ำได้
ศึกษำข้อมลูเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพนั
ตำมหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว   โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจอง
ซือ้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ จะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตัิตำมดงันี ้
- ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ต้องแจ้งกำรจดัสรรจ ำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จอง

ซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบุ จ ำนวนหุ้นที่จดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงินที่
ต้องช ำระ  กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวนัที่ต้องช ำระรำคำ  และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จองซือ้สำมำรถ
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ศกึษำข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) 
ของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ หรือจำกหนงัสอืชีช้วนผำ่น www.sec.or.th     

- ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ผ่ำนทำง
โทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขประจ ำตวัประชำชน วนัเดือนปีเกิด ธนำคำรที่ใช้ช ำระโดยวิธี เ งิน
โอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ หรือช่ือผู้แนะน ำกำรลงทนุ เป็นต้น  

- ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทำงวำจำวำ่ได้รับทรำบข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชี ้
ชวน และยินยอมผกูพนัในหนงัสอืชีช้วนดงักลำ่ว   

- ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เมื่อรับค ำยืนยนัพร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้
ผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผ่ำนระบบที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
จดัเตรียมให้  โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผู้แนะน ำกำร
ลงทนุ วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผำ่นระบบ 

(ซ) หำกผู้จองซือ้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ หรือผำ่นระบบโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ 
ผู้จองซือ้สำมำรถท ำกำรจองซือ้ตำมวิธีกำรจองในข้อ 5.7.1 (1) ข้อ (ก) – (จ) ได้ 

 
 
(2) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนกังำน สำขำ เว็บไซต์ (Website) และผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทึกเทปของผู้จดั

จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองแตล่ะรำยได้เปิดช่องทำงในกำรจองซือ้
ไว้ให้  
o กรณีจองซือ้ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
o กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ของวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 
o กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป  สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
 

(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินดงันี  ้
(3.1) ผู้ จองซือ้จะต้องช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็น เงินโอน

อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจำกเงินท่ีฝำกอยู่
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำได้เฉพำะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชี
เพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้
โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่ำวมีผลบงัคบั
แล้วในวนัจองซือ้ 
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(3.2) ในกรณีที่ผู้ จัดจ ำหน่ำยตดัเงินจำกระบบเงินโอนอตัโนมตัิ  (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝำกอยูก่บัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ไมผ่ำ่น ผู้จองซือ้จะต้องช ำระค่ำ
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 เท่ำนัน้ พร้อมสง่หลกัฐำนกำรโอนเงินมำยงัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ โดยผู้
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำย จะด ำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเข้ำบญัชี
จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำรไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญัชี 
403-958113-2 

(3.3) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ได้มีบัญชีจองซือ้กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้
หลกัทรัพย์ด้วยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2  หรือผู้จองซือ้ที่มีบญัชีจองซือ้ แตไ่มส่ำมำรถช ำระเงินค่ำจอง
ผำ่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่
ฝำกอยูก่บัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นตำมจ ำนวนที่จองซือ้ 
ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินดงันี ้
- หำกท ำกำรจองซือ้ในวันที่ 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ  

16.00 น. และวนัที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซือ้
จะต้องช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอน เงินโอน
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยหำกช ำระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 
หรือวนัที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรือวันที่ 21 พฤษภำคม 2556  และ ชื่อเจ้าของเช็คต้อง
เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหำกช ำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวนัที่
ภำยหลงัวนัท่ีหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั แตไ่มเ่กินวนัท่ี 21  พฤษภำคม 2556 

- หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2556  และ
ในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนท่ีจองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอตัโนมตัิเทำ่นัน้ 

- ผู้จองซือ้ที่ช ำระคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จำ่ย
ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลงั โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยจะด ำเนินกำรโอนเงิน
ของยอดจองซือ้รวมเข้ำบัญชีจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด 
(มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำร 
ไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขทีบ่ญัชี 403-958113-2  

- ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรำย
เข้ำบญัชีของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
ของผู้จองซือ้รำยที่ธนำคำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ได้จำก
กำรเรียกเก็บเงินครัง้แรก 
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(3.4) ระยะเวลำกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้หลกัทรัพย์ สำมำรถจ ำแนกระยะเวลำกำรช ำระได้ดงันี  ้
- หำกท ำกำรจองซือ้ในวนัจนัทร์ที่ 20 พฤษภำคม 2556 สำมำรถช ำระค่ำจองซือ้ด้วยวิธีเงินโอน

ได้ในวนัเสำร์ที่ 18 พฤษภำคม 2556 และวนัอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 2556 และวนัจันทร์ที่ 
20 พฤษภำคม 2556 

- เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  เงินที่ฝำกอยู่
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ สำมำรถช ำระได้เฉพำะตำม
เวลำท ำกำรของบริษัทหลกัทรัพย์ตำมรำยละเอียดในข้อ (3.1) (3.2) และ (3.3) 

 
(4) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ตำมข้อ (3) มำยื่น

ควำมจ ำนงขอจองซือ้หุ้นและช ำระเงินได้ที่ส ำนกังำนของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมสถำนท่ีที่ได้
ระบไุว้ในข้อ 5.2 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ที่ช ำระค่ำจอง
ซือ้ผำ่นเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจำกเงินท่ี
ฝำกอยูก่บัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้ไมต้่องน ำสง่ใบจองซือ้หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

 
(5) ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรำยเข้ำบญัชีของ

ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญของผู้ จองซือ้หุ้นรำยที่
ธนำคำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

 
(6) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัแล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอ

เงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย และผู้จัดจ ำหนำ่ยและรับประกนักำร
จ ำหนำ่ย มีสทิธิยกเลกิกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด ำเนินกำรไมค่รบถ้วนตำมข้อ 5.7.1 (1) - (4) 

    
5.7.2 ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุกำรคณุของบริษัท  

 
ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุกำรคณุของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงันี ้
(1) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น ผู้จองซือ้ต้องกรอก

รำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลำยมือช่ือ หำกผู้จองซือ้เป็น
นิติบุคคล ใบจองซือ้หุ้ นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทับตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มี
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจ ำตัว
ประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (กรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ จะต้องแนบส ำเนำบตัร
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ประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้ เยำว์อำศยัอยู่พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

(ข) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว : ส ำเนำหนงัสือเดินทำงหรือส ำเนำใบต่ำงด้ำว 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

(ค) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ง) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคล ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
ของนิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(จ) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กบั
ผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จะต้องมีกำรควบคมุดแูลกำร จอง
ซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ที่รัดกมุเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (User 
Name) และรหสัผ่ำน (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่ำได้ศึกษำข้อมลูเก่ียวกบักำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนงัสือชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว   โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ จะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 

(ฉ) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป  ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ 
กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์  ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จะต้องมีกำร
ควบคมุดแูลกำรจองซือ้ผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่ำได้
ศึกษำข้อมลูเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพนั
ตำมหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว   โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจอง
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ซือ้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ จะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์  โดยจะต้องปฏิบตัิตำมดงันี ้
- ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ต้องแจ้งกำรจดัสรรจ ำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จอง

ซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบุ จ ำนวนหุ้นที่จดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงินที่
ต้องช ำระ  กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวนัที่ต้องช ำระรำคำ  และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จองซือ้สำมำรถ
ศกึษำข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) 
ของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ หรือจำกหนงัสอืชีช้วน ผำ่นเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหนำ่ย
หลกัทรัพย์ หรือจำกหนงัสอืชีช้วนผำ่น www.sec.or.th     

- ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ผ่ำนทำง
โทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขประจ ำตวัประชำชน วนัเดือนปีเกิด ธนำคำรที่ใช้ช ำระโดยวิธี เงิน
โอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ หรือช่ือผู้แนะน ำกำรลงทนุ เป็นต้น  

- ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทำงวำจำวำ่ได้รับทรำบข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชี ้
ชวน และยินยอมผกูพนัในหนงัสอืชีช้วนดงักลำ่ว   

- ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เมื่อรับค ำยืนยนัพร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้
ผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผ่ำนระบบที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
จดัเตรียมให้  โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผู้แนะน ำกำร
ลงทนุ วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผำ่นระบบ 

(ช) หำกผู้จองซือ้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ หรือผำ่นระบบโทรศพัท์บันทึกเทปได้ 
ผู้จองซือ้สำมำรถท ำกำรจองซือ้ตำมวิธีกำรจองในข้อ 5.7.2 (1) ข้อ (ก) – (ง) ได้ 

 
(2) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนกังำน สำขำ เว็บไซต์ (Website) และผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทึกเทปของผู้จดั

จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองแตล่ะรำยได้เปิดช่องทำงในกำรจอง
ซือ้ไว้ให้  
o กรณีจองซือ้ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
o กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ของวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 
o กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป  สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
 

(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีกำรช ำระเงิน ดงันี ้
(3.1) ผู้ จองซือ้จะต้องช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็น เงินโอน

อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจำกเงินท่ีฝำกอยู่
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 

http://www.sec.or.th/


 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 3  -  หน้ำ  19 

ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำได้เฉพำะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชี
เพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลบงัคบั
แล้วในวนัจองซือ้  

(3.2) ในกรณีที่ผู้ จัดจ ำหน่ำยตดัเงินจำกระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝำกอยูก่บัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ไมผ่ำ่น ผู้จองซือ้จะต้องช ำระค่ำ
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 เทำ่นัน้ พร้อมสง่หลกัฐำนกำรโอนเงินมำยงัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ โดยผู้
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำย จะด ำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเข้ำบญัชี
จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำรไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญัชี 
403-958113-2 

(3.3) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ได้มีบัญชีจองซือ้กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้
หลกัทรัพย์ด้วยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1  หรือผู้จองซือ้ที่มีบญัชีจองซือ้ แต่ไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำ
จองผ่ำนระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝำกอยู่กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นตำมจ ำนวนที่
จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินดงันี ้
- หำกท ำกำรจองซือ้ในวันที่ 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ  

16.00 น. และวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้ จองซือ้
จะต้องช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอน เงินโอน
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยหำกช ำระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 
หรือวนัที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรือวันที่ 21 พฤษภำคม 2556  และ ชื่อเจ้าของเช็คต้อง
เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหำกช ำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวนัที่
ภำยหลงัวนัท่ีหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั แตไ่มเ่กินวนัท่ี 21 พฤษภำคม  2556 

- หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 21 พฤษภำคม  2556  และ
ในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอตัโนมตัิเทำ่นัน้ 

- ผู้จองซือ้ที่ช ำระคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จำ่ย
ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลงั โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยจะด ำเนินกำรโอนเงิน
ของยอดจองซือ้รวมเข้ำบัญชีจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด 
(มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำร 
ไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญัชี 403-958113-2  
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- ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรำย
เข้ำบญัชีของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
ของผู้จองซือ้รำยที่ธนำคำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ได้จำก
กำรเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

(3.4) ระยะเวลำกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้หลกัทรัพย์ สำมำรถจ ำแนกระยะเวลำกำรช ำระได้ดงันี  ้
- หำกท ำกำรจองซือ้ในวนัจนัทร์ที่ 20 พฤษภำคม 2556 สำมำรถช ำระค่ำจองซือ้ด้วยวิธีเงินโอน

ได้ในวนัเสำร์ที่ 18 พฤษภำคม 2556 และวนัอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 2556 และวนัจันทร์ที่ 
20 พฤษภำคม 2556 

- เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  เงินที่ฝำกอยู่
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ สำมำรถช ำระได้เฉพำะตำม
เวลำท ำกำรของบริษัทหลกัทรัพย์ตำมรำยละเอียดในข้อ (3.1) (3.2) และ (3.3) 

 
(4) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ตำมข้อ (3) มำยื่น

ควำมจ ำนงขอจองซือ้หุ้นและช ำระเงินได้ที่ส ำนกังำนของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมสถำนท่ีที่ได้
ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ที่ช ำระค่ำจอง
ซือ้ผำ่นเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจำกเงินท่ี
ฝำกอยูก่บัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้ไมต้่องน ำสง่ใบจองซือ้หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

 
(5) ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรำยเข้ำบญัชีของ

ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญของผู้ จองซือ้หุ้นรำยที่
ธนำคำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

  
(6) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัแล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอ

เงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย และผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำร
จ ำหนำ่ย มีสทิธิยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด ำเนินกำรไมค่รบถ้วนตำมข้อ 5.7.2 (1) - (4) 

 
5.7.3  ผู้จองซือ้ประเภทนกัลงทนุสถำบนั 

  
ผู้จองซือ้ประเภทนกัลงทนุสถำบนัจะต้องปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้ ต้อง

กรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลำยมือช่ือหำกผู้จอง
ซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้หุ้ นจะต้องลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้พร้อม
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ข) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคล ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
ของนิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ค) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ ำนำจให้ผู้ดแูลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำร
จองซือ้แทน: ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ จองซือ้มอบอ ำนำจให้ผู้ ดูแลรักษำผลประโยชน์
ด ำเนินกำรจองซือ้แทน พร้อมแนบส ำเนำเอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ ทัง้นี ้เอกสำรดงักลำ่วให้เป็นไป
ตำมประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบขุ้ำงต้น (แล้วแตก่รณี) โดยเอกสำรดงักลำ่วต้องลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้องโดยผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนผู้ จองซือ้หรือผู้ ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และ
ประทบัตรำส ำคญันิติบคุคล (ถ้ำมี)  

 
(2) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนกังำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุ

ไว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 
ถึง 22 พฤษภำคม 2556 

 
(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี  ้

(3.1) หำกท ำกำรจองซือ้ในวนัท่ี 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และ
วนัที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอน เงินโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวำ่ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยหำกช ำระเป็น
เช็คให้ลงวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 หรือวนัที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรือวนัที่ 21 พฤษภำคม 2556  
และ ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหำกช ำระเป็นแคชเชียร์เช็ค  
หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวนัท่ีภำยหลงัวนัท่ีหนงัสอืชีช้วนมผีลใช้บงัคบั แตไ่มเ่กินวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2556  
ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบเงินโอนอตัโนมตัิจะกระท ำได้เฉพำะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชี
เพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้
ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโอนอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงิน
อตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลบงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 
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(3.2) หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ 21 พฤษภำคม 2556  และใน
วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. น. ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่จองซือ้
ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอตัโนมตัิเทำ่นัน้ 

(3.3) ผู้จองซือ้ที่ช ำระค่ำจองซือ้หุ้ นสำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ำย
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทัง้เขียนช่ือ 
นำมสกลุ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงั โดยผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหนำ่ยจะด ำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้รวมเข้ำบญัชีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 
พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  
สำขำอำคำรไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญัชี 403-958113-2 

 
(4) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ตำมข้อ (3) มำยื่น

ควำมจ ำนงขอจองซือ้หุ้ นและช ำระเงินได้ที่ส ำนักงำนของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหนำ่ยตำมสถำนท่ีที่ได้ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 ถึง 
22 พฤษภำคม 2556 

 
(5) ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยจะน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์  ของผู้จองซือ้ทกุ

รำยเข้ำบญัชีของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิใน
กำรจองซือ้หุ้ นสำมัญของผู้ จองซือ้หุ้ นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค  
หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

  
(6) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัแล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอ

เงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ของ  ผู้จอง
ซือ้ที่ด ำเนินกำรไมค่รบถ้วนตำมข้อ 5.7.3 (1) - (4) 

 
5.7.4 ผู้จองซือ้ประเภทกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ผู้จองซือ้ประเภทกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย จะต้องปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงันี ้
(1) ผู้ จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้ นขัน้ต ่ำจ ำนวน 1 หุ้ น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 1 หุ้ น ผู้ จองซือ้ต้องกรอก

รำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือ และแนบเอกสำร
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มี
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจ ำตัว
ประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (กรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ จะต้องแนบส ำเนำบตัร
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ประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้ เยำว์อำศยัอยู่พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

(ข) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว: ส ำเนำหนงัสือเดินทำงหรือส ำเนำใบต่ำงด้ำว 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ค) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กบั
ผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1  ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จะต้องมีกำรควบคมุดแูลกำร จอง
ซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ที่รัดกมุเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (User 
Name) และรหสัผ่ำน (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่ำได้ศึกษำข้อมลูเก่ียวกบักำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนงัสือชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว   โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ จะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 

(ง) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป  ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ 
กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์  ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์จะต้องมีกำร
ควบคมุดแูลกำรจองซือ้ผำ่นทำงโทรศัพท์บนัทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่ำได้
ศึกษำข้อมลูเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพนั
ตำมหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว   โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจอง
ซือ้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ จะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์  โดยจะต้องปฏิบตัิตำมดงันี ้
- ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ต้องแจ้งกำรจดัสรรจ ำนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จอง

ซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบุ จ ำนวนหุ้นที่จดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงินที่
ต้องช ำระ  กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวนัที่ต้องช ำระรำคำ  และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จองซือ้สำมำรถ
ศกึษำข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) 
ของผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ หรือจำกหนังสือชีช้วน  ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้ จัด
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ หรือจำกหนงัสอืชีช้วนผำ่น www.sec.or.th     

- ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ผ่ำนทำง
โทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขประจ ำตวัประชำชน วนัเดือนปีเกิด ธนำคำรที่ใช้ช ำระโดยวิธี เงิน
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โอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ หรือช่ือผู้แนะน ำกำรลงทนุ เป็นต้น  

- ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทำงวำจำว่ำได้รับทรำบข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนหนงัสือชี ้
ชวน และยินยอมผกูพนัในหนงัสอืชีช้วนดงักลำ่ว   

- ผู้แนะน ำกำรลงทนุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เมื่อรับค ำยืนยนัพร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้
ผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผ่ำนระบบที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
จดัเตรียมให้  โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผู้แนะน ำกำร
ลงทนุ วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผำ่นระบบ 

(จ) หำกผู้จองซือ้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ หรือผำ่นระบบโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ 
ผู้จองซือ้สำมำรถท ำกำรจองซือ้ตำมวิธีกำรจองในข้อ 5.7.4 (1) ข้อ (ก) – (ข) ได้ 

 
 

(2) ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ได้ที่ส ำนกังำน สำขำ เว็บไซต์ (Website) และผำ่นทำงโทรศพัท์บนัทึกเทปของผู้จดั
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองแตล่ะรำยได้เปิดช่องทำงในกำรจอง
ซือ้ไว้ให้  
o กรณีจองซือ้ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
o กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ของวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 
o กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป  สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 

09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
 

(3) ผู้จองซือ้ต้องช ำระคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีกำรช ำระเงิน ดงันี ้
(3.1) ผู้ จองซือ้จะต้องช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็น เงินโอน

อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจำกเงินท่ีฝำกอยู่
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำได้เฉพำะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชี
เพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลบงัคบั
แล้วในวนัจองซือ้ 

(3.2) ในกรณีที่ผู้ จัดจ ำหน่ำยตดัเงินจำกระบบเงินโอนอตัโนมตัิ  (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝำกอยูก่บัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ไมผ่ำ่น ผู้จองซือ้จะต้องช ำระค่ำ
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 เทำ่นัน้ พร้อมสง่หลกัฐำนกำรโอนเงินมำยงัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ โดยผู้
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำย จะด ำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเข้ำบญัชี
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จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำรไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขที่บญัชี 
403-958113-2 

(3.3) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ได้มีบัญชีจองซือ้กับผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้
หลกัทรัพย์ด้วยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1  หรือผู้จองซือ้ที่มีบญัชีจองซือ้ แต่ไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำ
จองผ่ำนระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝำกอยู่กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นตำมจ ำนวนที่
จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินดงันี ้
- หำกท ำกำรจองซือ้ในวันที่ 17 และ 20 พฤษภำคม 2556 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ  

16.00 น. และวนัที่ 21 พฤษภำคม 2556 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซือ้
จะต้องช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็น เงินโอน เงินโอน
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำร โดยหำกช ำระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 
หรือวนัที่ 20 พฤษภำคม 2556 หรือวันที่ 21 พฤษภำคม 2556  และ ชื่อเจ้าของเช็คต้อง
เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหำกช ำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวนัที่
ภำยหลงัวนัท่ีหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั แตไ่มเ่กินวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2556   

- หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2556  และ
ในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช ำระคำ่
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนท่ีจองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอตัโนมตัิเทำ่นัน้ 

- ผู้จองซือ้ที่ช ำระคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จำ่ย
ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลงั โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แต่ละรำยจะด ำเนินกำรโอนเงิน
ของยอดจองซือ้รวมเข้ำบัญชีจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด 
(มหำชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอำคำร 
ไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดำภิเษก) เลขทีบ่ญัชี 403-958113-2  

- ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 จะน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุ
รำยเข้ำบัญชีของผู้ จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซือ้หุ้ น
สำมญัของผู้จองซือ้รำยที่ธนำคำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ 
ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

(3.4) ระยะเวลำกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้หลกัทรัพย์ สำมำรถจ ำแนกระยะเวลำกำรช ำระได้ดงันี  ้
- หำกท ำกำรจองซือ้ในวนัจนัทร์ที่ 20 พฤษภำคม 2556 สำมำรถช ำระค่ำจองซือ้ด้วยวิธีเงินโอน

ได้ในวนัเสำร์ที่ 18 พฤษภำคม 2556 และวนัอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 2556 และวนัจันทร์ที่ 
20 พฤษภำคม 2556 
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- เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  เงินที่ฝำกอยู่
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ สำมำรถช ำระได้เฉพำะตำม
เวลำท ำกำรของบริษัทหลกัทรัพย์ตำมรำยละเอียดในข้อ (3. 1) (3.2) และ (3.3) 

 
(4) ผู้จองซือ้ต้องน ำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ตำมข้อ (3) มำยื่น

ควำมจ ำนงขอจองซือ้หุ้นและช ำระเงินได้ที่ส ำนกังำนของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมสถำนท่ีที่ได้
ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556 
ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ที่ช ำระค่ำจอง
ซือ้ผำ่นเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจำกเงินท่ี
ฝำกอยูก่บัผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้ไมต้่องน ำสง่ใบจองซือ้หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

 
(5) ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรำยเข้ำบญัชีของ

ผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญของผู้ จองซือ้หุ้ นรำยที่
ธนำคำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

  
(6) ผู้จองซือ้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และได้ช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัแล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอ

เงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย และผู้จดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำร
จ ำหนำ่ย มีสทิธิยกเลกิกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด ำเนินกำรไมค่รบถ้วนตำมข้อ 5.7.4 (1) - (4) 

 
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลกัทรัพย์เกนิกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
 
5.8.1 ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุสถำบนั 

 
ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้นเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยแก่ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ให้อยู่ใน

ดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 
 

5.8.2 ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุกำรคณุของบริษัท และกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้ นเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผู้ มี อุปกำรคุณของบริษัท และกรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้บริหำรของบริษัท 
 

5.9 วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ 
 

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหุ้น 
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ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้ รับจองซือ้จำกผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรรำยนัน้ ๆ จะ
ด ำเนินกำรให้มีกำรสง่มอบเงินค่ำจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับ
กำรจดัสรร โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้ตำมช่ือของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซือ้ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หรือโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ให้
รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้ำบญัชีธนำคำรอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณี
ที่เป็นลกูค้ำของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้กรณีที่ไม่สำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
สง่คืนเงินดงักลำ่วจะต้องท ำกำรช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำ
จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร นบัจำกวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 วนั ดงักล่ำวจนถึงวนัที่ได้มีกำรช ำระคืนตำมวิธีกำร
ดงักลำ่วข้ำงต้น อยำ่งไรก็ตำม ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำกได้มีกำรสง่เช็คคนืเงินคำ่จองซือ้หุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบใุนใบจองซือ้หรือโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้ำบญัชีธนำคำรอตัโนมตัิ (Automatic Transfer 
System “ATS”)โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่ำจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป หำกเกิดกำรสญูหำยในกำรจดัสง่ ซึง่เป็นผลมำจำกควำมไมค่รบถ้วนของ ช่ือ ที่อยู ่ท่ี
ผู้จองซือ้ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมผิดพลำดดงักลำ่ว 
 
5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไมค่รบตำมจ ำนวนหุ้นท่ีจองซือ้  

  
ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 รำยที่เป็นผู้ รับจองซือ้จำกผู้จองซือ้ที่ได้รับกำรจดัสรรไม่ครบตำม

จ ำนวนที่จองซือ้ จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นที่จองผ่ำนตนเองในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรโดยไม่มี
ดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นรำยยอ่ยที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้ โดยจ่ำยเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพำะให้ผู้จองซือ้หุ้นตำมช่ือที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ 
หรือโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้ให้รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้ำบญัชี
ธนำคำรอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลกูค้ำของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ภำยใน 14 วนั 
นบัจำกวันสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้ น ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้ นให้ แก่ผู้จองซือ้หุ้ นได้ภำยใน
ระยะเวลำดงักลำ่ว ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสง่คืนเงินดงักลำ่วจะต้องท ำกำรช ำระดอกเบีย้
ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร นบัจำกวนัที่พ้น
ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีได้มีกำรช ำระคนืตำมวธีิกำรดงักลำ่วข้ำงต้น อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำก
ได้มีกำรสง่เช็คคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้หรือโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้
จองซือ้ หรือโอนเข้ำบญัชีธนำคำรอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับ
คืนเงินค่ำจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสญู
หำยในกำรจดัสง่ ซึง่เป็นผลมำจำกควำมไมค่รบถ้วนของ ช่ือ ที่อยู ่ท่ีผู้จองซือ้ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมผิดพลำดดงักลำ่ว 

 
5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหุ้น อนัเนื่องมำจำกกำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้หุ้นตำมเช็คคำ่

จองซือ้หุ้น 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 3  -  หน้ำ  28 

 
 ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คคำ่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น 

อนัเนื่องมำจำกกำรไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุ้นตำมเช็คค่ำจองซือ้หุ้น โดยผู้จองซือ้ต้องติดต่อขอรับเช็คดงักลำ่ว
คืนจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคำ่ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ในกำรท่ีผู้จองซือ้หุ้นไมม่ำติดตอ่ขอรับเช็คคืน 

 
 

5.9.4 ในกรณีมีกำรยกเลกิกำรจองซือ้  
(ก) กรณีเกิดเหตกุำรณ์ตำมที่ระบใุนข้อ 5.3.1 เง่ือนไขกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ และผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รับประกันกำรจ ำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้น ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้ ใช้สิทธิ
ยกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ทนัที 

(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ท ำให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ต้องระงับหรือหยดุกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ หรือไม่
สำมำรถส่งมอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้ จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้ จองซือ้
จะต้องแจ้งควำมประสงค์ตอ่ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  

 
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือเหตุกำรณ์ตำม (ข) และผู้ จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ที่รับจองซือ้หุ้นจำกผู้จองซือ้หุ้นที่ยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่ำวจะด ำเนินกำรคืน เงินค่ำจองซือ้โดยไม่มี
ดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รำยนัน้ๆ โดยสัง่จ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซือ้ตำมช่ือที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้ และจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นภำยใน 14 วนันบัจำกวนัปิดกำร
จองซือ้หรือนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำม (ข) ทัง้นี ้กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผู้จัด
จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสง่คืนเงินดงักลำ่ว จะต้องช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น ในอตัรำร้อยละ 
7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรคืน นบัจำกวนัพ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 วนั จนถึง
วนัท่ีสำมำรถจดัสง่ได้ อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรสง่เช็คเงินคำ่จองซือ้หุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นโดยถูกต้องแล้ว  ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับเงินค่ำจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้ จองซือ้จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 
 
5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

 
ปัจจุบนั บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็น

นำยทะเบียนหุ้นสำมญัให้กบับริษัท และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นท่ีจองซือ้ในกำรเสนอขำยครัง้นีไ้ว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
กลำ่วคือ ผู้จองซือ้สำมำรถใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และเข้ำสูร่ะบบซือ้ขำยแบบไร้ใบหุ้น  (Scripless System) 
ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้หุ้นสำมญัของบริษัท 
เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้จะไม่สำมำรถ
ขำยหุ้นสำมญัในตลำดหลกัทรัพย์จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น 

 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 3  -  หน้ำ  29 

 ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่ประชำชนในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สำมำรถเลือกให้บริษัท ด ำเนินกำรในกรณีใด
กรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนีค้ือ 
 
5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบ

หุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรสิทธิกำรจองซือ้หุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ตำมช่ือที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สำมำรถ
ขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกวำ่จะได้รับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อำจจะได้รับใบหุ้นภำยหลงัจำก
ที่หุ้นของบริษัท ได้รับอนมุตัิให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ กลำ่วคือ ผู้จอง

ซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีบ้ริษัท 
จะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝำกอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 
วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้รับกำรจดัสรร
ในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ 5.10.2 ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่
จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตำมข้อ 5.10.1 แทน 

  
5.10.3 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นของตนเองไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์โดยผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ กลำ่วคือ ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนีบ้ริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นเข้ำบญัชีดงักลำ่วใน
นำมของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้นใน
กรณีนีผู้้ ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์
อนญุำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และหำกผู้จองซือ้ต้องกำรถอนหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ผู้
จองซือ้สำมำรถติดตอ่ได้ที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีคำ่ธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรัพย์ตำมอตัรำที่ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ก ำหนด 

 


