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OR

OR จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) 390 ล้านหุ้น คืนแก่ PTT
OR ประกาศออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ใช้สำหรับจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน
390 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 18 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 7.0 พันล้านบาท ให้แก่
บล. เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน เพื่อใช้ส่ง
มอบคืนให้กับ PTT ตามที่ได้ยืมมา หลังครบกำหนด 30 วัน จาก IPO
ประเด็นดังกล่าวถื อเป็ นกระบวนการของ Greenshoe ตามทีทาง OR ได้จัดสรรไว้เมือ
ตอนเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครังแรก (IPO) โดยแบ่งเป็ น ) เสนอขายหุน้
เพิมทุน . พันล้านหุน้ และ )จัดสรรหุน้ ส่วนเกิน 390 ล้านหุน้ เพือใช้เป็ นกลไกในการ
ช่วยพยุงราคาหุน้ ในช่วงเวลารักษาระดับราคา โดยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ภัทร
จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผูจ้ ัดการหุน้ ส่วนเกิน ได้ยืมหุน้ จํานวนดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้ เดิม
(PTT) เพือนํามาส่งมอบให้แก่ผจู้ องซือซึงได้รบั การจัดสรรหุน้ และจะต้องคืนหุน้ ดังกล่าว
แก่ PTT ภายใน 30 วัน หลังจากเริมทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี เมื อครบกํา หนด วัน ดังกล่า ว ผู้จัด หาหุ้น ส่ว นเกิ น ไม่ ไ ด้ซือหุ้น OR จากตลาด
หลักทรัพย์เนืองจากราคาหุน้ ในตลาดสูงกว่าราคา IPO ที บาท ทางผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วน
เกินจึงได้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ ซือหุน้ เพิมทุน
ล้านหุน้ จาก OR ในราคาหุน้ ละ
. บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน . พันล้านบาท เพือส่งคืนให้กบั PTT ตามทีได้ยืมมา
โดยหลังจากนีจะส่งผลให้ OR มีหนุ้ จําหน่ายแล้วทังหมด . หมืนล้านหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ของ PTT อยู่ที 9.0 พันล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วน .0%

แนะนำ:

Switch

ราคาปัจจุบัน

30.25

ราคาเป้าหมาย

24.00

ทังนีฝ่ ายวิจยั ได้รวมการจัดสรรหุน้ ส่วนเกินดังกล่าวไว้ในประมาณการอยู่แล้วที 1.2 หมืน
ล้านหุน้ ซึงประกอบด้วย )การถื อหุน้ ของ PTT 9. พันล้านหุน้ 2) ถื อหุน้ PTT เฉพาะ
ล้านหุน้ และ )ประชาชนทัวไป . พันล้านหุน้ กรณีดงั กล่าวจึงไม่ได้กระทบ
กลุ่ม
ต่อมูลค่าพืนฐานเดิมที . บาทแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามราคาปั จจุบนั ปรับตัวขึน
เกินมูลค่าพืนฐานไปมากแล้ว ช่วงสันจึงแนะนํา “Switch” ไปบริษัทแม่ PTT (FV@B48.5)
ทีราคาหุน้ ยัง laggard กลุม่ ฯ
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
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EV/EBITDA

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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555,514
14,695
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1.2
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2.6%
11.9

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018350

ธัญญา อุดม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด

