ผู้จองซือรายย่อย
วันทีเปิ ดจอง*
ราคา
จํานวนหุน้

ช่องทางและวิธีการจอง*

ผู้ถือหุน้ ของ ปตท. เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุน้

ตังแต่วนั ที 24 มกราคม 2564 - เวลา 12:00 (เทียง) ของวันที 2 กุมภาพันธ์ 2564
(ตามเวลา วิธีการ และเงือนไขการจองซือทีตัวแทนจําหน่ายหุน้ กําหนด)

ตังแต่วนั ที 25 - 28 มกราคม 2564 (สําหรับการทํารายการผ่านระบบออนไลน์)
25 - 27 มกราคม 2564 (สําหรับการจองซือโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ (Hard Copy)

16 - 18 บาทต่อหุน้ โดยผูล้ งทุนรายย่อยจะต้องชําระค่าจองซือหุน้ ทีราคาเสนอขายเบืองต้นสูงสุดของช่วงราคา
เสนอขายเบืองต้น คือ 18 บาทต่อหุน้
• จํานวนหุน้ สามัญเพิมทุนทีเสนอขายต่อผูจ้ องซือรายย่อยเป็ นจํานวนประมาณ 595,700,000 หุน้
• กําหนดจํานวนหุน้ จองซือขันตํา 300 หุน้ และจะต้องเพิมเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
ผ่านสาขาของตัวแทนจําหน่ายหุน้ (Selling Agents) ดังต่อไปนี
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และสาขาทัวประเทศ
2) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และสาขาทัวประเทศ
3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และสาขาทัวประเทศ
(ภายในเวลาทําการของแต่ละสํานักงานและสาขาของตัวแทนจําหน่ายหุน้ )
ผ่านช่องทางออนไลน์
1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest (เฉพาะผูจ้ องซือที
เป็ นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เท่านัน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ Bualuang Mobile Banking (เฉพาะผูจ้ องซือทีมีบญ
ั ชีเงินฝาก
กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และได้เปิ ดใช้บริการ Bualuang mBanking แล้วเท่านัน)
3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์ https://moneyconnect.krungthai.com (เฉพาะผูจ้ องซือที
มีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และได้เปิ ดใช้บริการ KTB netbank แล้วเท่านัน)

16 - 18 บาทต่อหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของ ปตท. เฉพาะกลุม่ ทีมีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ จะต้องชําระค่าจองซือหุน้ ที
ราคาเสนอขายเบืองต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบืองต้น คือ 18 บาทต่อหุน้
• เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของ ปตท. เฉพาะกลุม่ ทีมีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ (Pre-emptive Right) จํานวนไม่เกิน
300,000,000 หุน้
• อัตราการใช้สทิ ธิ (Pre-emptive Ratio) 95.1997 หุน้ สามัญของ ปตท. ต่อ 1 หุน้ สามัญของ OR
1) การจองซือผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest
2) การยืนใบจองซือ (Hard Copy) ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพย์ทีผูถ้ ือหุน้ มีบญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ หรือ
สํานักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
3) การจองซือผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป (สําหรับผูจ้ องซือทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์กบั
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เท่านัน)
ทังนี ตัวแทนรั บจองซือขอสงวนสิทธิงดรับใบจองซือและเอกสารประกอบการจองซือทางไปรษณีย ์
หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทวประเทศ
ั

ผูจ้ องซือรายย่อยทีประสงค์จะจองซือหุน้ ทีสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูถ้ ือหุน้ ของ ปตท. เฉพาะกลุม่ ทีมีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีประสงค์จะเข้ารับบริการทีอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสํานักพหลโยธิน สามารถจอง
เวลาล่วงหน้าได้ทางช่องทางออนไลน์ โปรดพิจารณาข้อมูลการจองเวลาล่วงหน้าเพือเข้ารับบริการ ได้ที https://www.kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx ตังแต่วนั ที 18 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
ทีปรึกษาทางการเงิน ฯ

ทีปรึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย;
1) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน), 2) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน), 3) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด, 4) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน), 5) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด
หมายเหตุ: ตามเวลา วิธีการ และเงือนไขทีแต่ละตัวแทนจําหน่ายหุน้ หรือตัวแทนรับจองซือกําหนด

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิมเติมได้ที https://investor.pttor.com
"ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน"
“These materials are for information purpose only, are not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public
offering of any securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of these materials are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States. No money,
securities or other consideration is being solicited by these materials and, if sent in response to these materials, will not be accepted.
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in the United States, Canada, Japan or Australia. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Japan or Australia.”

