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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) มีความประสงคจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญ ใหแก
กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงาน
ของ ปตท. (ESOP Scheme) เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 หนวย โดยแบงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิออกเปน 2 รุน ดังนี้
รุนที่ 1 จัดสรรใหแก กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ในป 2548 จํานวนรวม 40,000,000 หนวย (PTT W-1) ซึ่ง
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนี้แลว และปตท.ไดดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
รุนที่ 2 จัดสรรใหแก กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ในป 2549 จํานวนรวม 20,000,000 หนวย (PTT W-2) โดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนี้แลว
1.
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการผูจัดการใหญ
ผูบริหาร และพนักงานบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (“โครงการ ESOP Scheme”) รุน ที่ 2 (PTT W-2)
1.1

วัตถุประสงคและความจําเปน
(1)

สรางแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหมุง
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถโดยตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในทายที่สุด

(2)

เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาและดึงดูดกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารและพนักงานที่มีความสามารถ
ใหทํางานกับ ปตท.ตอไปในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของ ปตท.ใน
อนาคต
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1.2

แบบ 69-1

สรางความรูสึกเปนเจาขององคกร และมีสวนไดเสียกับผลการดําเนินงานของ ปตท.มากขึ้น ซึ่งจะทําให
กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารและพนักงานตั้งใจปฏิบัติงานและรักษาผลประโยชนใหกับบริษัทเทาที่
จะทําได เนื่องจากหาก ปตท.มีกําไรสูง กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารและพนักงานไมเพียงจะไดรับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสที่เพิ่มขึ้น แตจะไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมจากราคาหุนของ
ปตท.ที่เพิ่มสูงขึ้นดวยในอนาคต ซึ่งผูถือหุนก็จะไดรับประโยชนนี้เชนกัน

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภทของหลักทรัพยที่เสนอขาย :

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) (PTT W-2)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ชนิดระบุชอื่ ผูถือและ
โอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตเปนการโอนทางมรดกหรือการโอนใหแก
ทายาท หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่กรรมการ
ผูจัดการใหญจะเห็นสมควร

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไมเกิน 5 ปนับจากวันที่ 29 กันยายน 2549

จํานวนที่เสนอขาย

:

20,000,000 หนวย

ราคาเสนอขาย

:

หนวยละ 0 บาท

วิธีการจัดสรร

:

จัดสรรใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และ
พนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงาน
ของ ปตท. เปนจํานวนเกินกวา 35 ราย

จํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หรือคิดเปนรอยละ
0.71 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งหมดของ ปตท. จํานวน
2,797,245,725 หุน

อัตราการใชสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อัตราการ
ใชสิทธิอาจเปลีย่ นแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

สวนที่ 3 หนาที่ 3

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ราคาการใชสิทธิ

แบบ 69-1

:

ราคา 234.00 บาท ซึ่งเปนราคาที่คํานวณจากราคาปดของหุน ปตท.ที่
ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ย 4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน
ของ ปตท. ที่มมี ติอนุมัติโครงการ (ESOP Scheme – PTT W-2) หัก
ดวยเงินปนผลตอหุนที่ที่ประชุมผูถือหุนของปตท. ไดมีมติอนุมัติใหจาย
ในคราวเดียวกันกับการอนุมัตโิ ครงการดังกลาว
ราคาใชสิทธิทคี่ ํานวณได จะกําหนดใหเปนจํานวนเต็ม ไมมีทศนิยม
โดยหากทศนิยมตําแหนงที่ 1 ที่คํานวณไดมีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปด
ขึ้นเปนจํานวนเต็มหลักถัดไป นอกนั้นใหปดทิ้ง

1.3

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

ปตท.จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับจากวันที่ 25
กันยายน 2549

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไมมี

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่ออกและเสนอขาย

:

29 กันยายน 2549

การใชสทิ ธิและเงื่อนไขการใชสทิ ธิ

1.3.1 ระยะเวลาการใชสิทธิและวันกําหนดใชสิทธิ
กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําใน
ตําแหนงงานของ ปตท. แตละรายจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 4 ฉบับ และ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
แตละฉบับสามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมี
สัดสวนและเงื่อนไขดังนี้
ฉบับที่
1.

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
(รอยละ)
รอยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูบริหารหรือพนักงานจะไดรับ
จัดสรร

ระยะเวลาการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2550 หลังจากนั้น
สามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวัน
ใชสิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําหนดวัน
ใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2554
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จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
(รอยละ)

ระยะเวลาการใชสิทธิ

2.

รอยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูบริหารหรือพนักงานจะไดรับ
จัดสรร

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2551 หลังจากนั้น
สามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวัน
ใชสิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําหนดวัน
ใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2554

3.

รอยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูบริหารหรือพนักงานจะไดรับ
จัดสรร

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2552 หลังจากนั้น
สามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวัน
ใชสิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําหนดวัน
ใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2554

4.

รอยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูบริหารหรือพนักงานจะไดรับ
จัดสรร

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2553 หลังจากนั้น
สามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวัน
ใชสิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําหนดวัน
ใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2554

ทั้งนี้ หากวันใชสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของ ปตท. ใหเลื่อนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
ใชสิทธิดังกลาว
1.3.2. ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของ ปตท. จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของ ปตท. ตามที่กําหนดไวในขั้นตอนการใชสิทธิระหวางเวลา 9.00-16.00 น. ของวันทําการภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการของ ปตท. กอนวันใชสิทธิในแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการใชสิทธิ
(ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ) สําหรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะตองแจงความจํานงใชสิทธิครั้งสุดทาย (ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย) ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย
ทั้งนี้ ปตท. จะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ
และขั้นตอนการใชสิทธิ ใหกรรมการและพนักงานของ ปตท. โดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของ ปตท. หรือสง
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เปนจดหมายเวียน อยางนอย 14 วันทําการ กอนระยะเวลาแสดงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง
ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย ปตท. จะแจงใหทราบโดยสงจดหมายลงทะเบียน หรือจัดสงตามหนวยงานที่
กรรมการและพนักงานสังกัดอยูอยางนอย 15 วันกอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
1.3.3 สถานที่ติดตอการใชสิทธิ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2537-2000
โทรสาร 0-2537-3498-9
1.3.4 เงื่อนไขการใชสิทธิ
(ก)

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีสถานภาพเปนกรรมการ
ผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท.หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําใน
ตําแหนงงานของ ปตท. ในวันกําหนดใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามที่ไดกําหนดไว

(ข)

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท.
หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เนื่องจากเจ็บปวย
ทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตั ิงานไดอีกตอไป ไรความสามารถ หรือถึงแกกรรม ใหผูพิทักษ หรือผู
อนุบาล หรือทายาท สามารถใชสิทธิซอื้ หุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทนบุคคลดังกลาวได โดยตองแสดง
หลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวของอยางครบถวน

(ค)

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน
ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ทีม่ าปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.เนื่องจากการ
เกษียณอายุ หรือครบวาระในการดํารงตําแหนงแลวแตกรณี ใหกรรมการผูจ ัดการใหญ ผูบ ริหาร หรือ
พนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ง)

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพนสภาพจากการเปนกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร
พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบตั ิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ดวย
เหตุอื่น นอกจากที่กําหนดในขอ (ข) ถึง (ค) ขางตนกอนหรือในวันกําหนดการใชสิทธิ ผูถอื ใบสําคัญแสดง
สิทธินั้นไมสามารถใชสิทธิซอื้ หุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับดังกลาวได และตองคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใ หแก ปตท.โดยทันที เพื่อ ปตท. จะไดทําการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวตอไป
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ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท.
หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เปนกรณีพิเศษตาม
ความประสงคของ ปตท. นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ (ข) ถึง (ง) ขางตน เชนพนักงานลาออกตาม
โครงการรวมใจจากองคกร เปนตน ใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูพิจารณาการใชสิทธิเปนรายกรณีไป

1.3.5 ขั้นตอนในการใชสิทธิ
(ก)

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ ปตท. สามารถขอรับแบบแสดง
ความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิของ ปตท. ภายในระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
และจะตองนําสงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ยื่นตอนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิของ ปตท.
ภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิครั้งสุดทาย
(1)

แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวน
ทุกรายการ

(2)

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนที่ระบุอยูในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซอื้ หุนสามัญ

(3)

สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง รับรองสําเนาถูกตอง

(4)

ชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซอื้ หุน
สามัญ โดยชําระเปน เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร เช็คธนาคารที่สามารถเรียกเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานคร การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ ปตท. ซึ่ง
ปตท.จะแจงใหทราบลวงหนาโดยระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ทั้งนี้
ปตท.สงวนสิทธิที่จะเปนผูกําหนดวิธีการชําระเงินคาหุนและแจงแกผูใชสิทธิเปนคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อ ปตท. สามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวได
ครบตามจํานวนของการใชสิทธิแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิตองรับผิดชอบใหถือวา ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแสดงเจตนายกเลิก ทั้งนี้ ปตท. จะสง
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไมไดคืน ใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่ใชสิทธิในแตละครั้ง ทั้งนี้ จะไมมี
การคํานวณดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใด ๆ อยางไรก็ตาม ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใชสิทธิ

สวนที่ 3 หนาที่ 7

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในคราวตอไป เวนแตการใชสิทธิในครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย ให
ถือวาหมดสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวตอไป
(ข)

ผูใชสิทธิตองชําระเงินคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ าย ตามที่ ปตท. คํานวณตามอัตราและ
วิธีการที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรภายในวันใชสิทธิ โดย ปตท.จะแจงจํานวนเงินภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาหัก ณ ที่จายโดยประมาณที่ผูใชสิทธิตองชําระและนําสงไวกอนที่ ปตท. ใหผูใชสิทธิทราบลวง
หนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อสิ้นสุดเดือนที่มีการใชสิทธิดัง
กลาว ปตท. จะนําสงเงินคาภาษีที่ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธินําสงไวที่ ปตท. ใหกับกรมสรรพากร
เมื่อถึงสิ้นป ปตท. จะออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จายใหกับผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิแตละราย
การคํานวณราคาตลาดจะเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของและที่กรมสรรพากรกําหนดดังนี้
•

หากหุนดังกลาวมีราคาขายใหกับประชาชนทัว่ ไป ใหถือมูลคาหุนเทากับราคาขายใหกับ
ประชาชนทั่วไป

•

หากหุนดังกลาวไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป ใหถอื มูลคาหุนเทากับราคาเฉลี่ยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนที่ผูใชสิทธิไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน

ทั้งนี้ ผลตางระหวางเงินภาษีที่นําสงไวกับภาระภาษีที่ตองจายจริง ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิมี
หนาที่จะตองนําสงเงินภาษีที่ชําระไวไมครบหรือขอคืนเงินภาษีที่ชําระไวเกินตอกรมสรรพากรดวยตัวเอง
(ค)

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอนื่ ใด (ถามี) ตามบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากรวาดวยหมวดอากรแสตมป หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตาง ๆ ที่ใชบังคับในการใช
สิทธิ (ถามี)

(ง)

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ และเปนจํานวน
ทวีคูณของ 100 หุนสามัญ เทานั้น ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีเศษใหนําเศษที่เหลือจากการ
ใชสิทธิในแตละคราวไปรวมใชสิทธิในคราวถัดไป เวนแตเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย แตในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุนต่ํากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญใน
ครั้งเดียวทั้งจํานวน โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหนึ่งหุนสามัญ เวนแต
จะมีการปรับสิทธิตามหัวขอเงื่อนไขการปรับสิทธิ

(จ)

หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ (ก) (ข) และ (ค) ดังกลาวขางตน
และ/หรือ ปตท.ตรวจสอบไดวา ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ที่นําสงใหแกนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ (ก) ขางตนไมถูกตองสมบูรณ หรือมีรายการขาด
ตกบกพรอง หรือปดอากรแสตมปไมครบถวนถูกตองตามขอบังคับหรือกฎหมายตาง ๆ (ถามี) ผูถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขในขอ (ก) (ข) และ (ค) กอน
วันกําหนดใชสิทธิ มิฉะนั้นแลว ปตท. จะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคที่จะใชสทิ ธิซื้อหุน
สามัญของ ปตท.ในการใชสิทธิครั้งนั้นๆ อีกตอไป และใหถือวาการใชสิทธิดังกลาวไมมีผลผูกพัน ปตท.
และ ปตท.จะจัดสงเงินที่ไดรับและใบสําคัญแสดงสิทธิ คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน
นับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบีย้ ใหไมวาในกรณีใด ๆ เวนแตเปนการใชสิทธิครั้งสุดทายผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขเพื่อใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลา 3 วันทําการนับจากวันสิ้นอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว ปตท.
จะถือวา การแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายสิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ

(ฉ)

เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานง
การใชสิทธิซอื้ หุนสามัญกลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซอื้
หุนสามัญ ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ และชําระคาภาษีถกู ตองครบถวนสมบูรณแลว ผูถ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก ปตท.

(ช)

เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิวันสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังไมไดใชสิทธิซอื้ หุนสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง และไม
สามารถนํามาใชสิทธิไดอีกตอไป และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวทั้งหมดคืนใหแก ปตท.โดยทันที ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ จาก ปตท.

(ซ)

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะ
ใชสิทธิ ปตท. จะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันใชสิทธินั้น ๆ
และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา

(ฌ)

ในการออกและสงมอบหุนสามัญที่ออกใหมนั้น ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจเลือกรับมอบเปนใบหุน
สามัญ หรือโดยผานบัญชีฝากหลักทรัพยที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช
ระบบไรใบหุน (Scripless System) ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเลือกวิธีการรับมอบหุนสามัญ
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยระบุมาในแบบแจงความจํานงการใชสิทธิซอื้ หุนสามัญ
-

ในการสงมอบเปนใบหุนสามัญนั้น ชื่อที่จะระบุในใบหุนสามัญออกใหมจะใชชื่อผูถอื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดย ปตท. จะสงใบหุนสามัญไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่ไดระบุไวใน
แบบแสดงความจํานงการใชสทิ ธิซื้อหุนสามัญ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วัน ทํา
การนับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง
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(ญ)

1.4

แบบ 69-1

ในการสงมอบหุนสามัญผานบัญชีฝากหลักทรัพยที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด นั้น ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองระบุชอื่ และเลขที่บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และชื่อบริษัทหลักทรัพยและเลขที่บริษัทสมาชิก โดยถูกตองในแบบแสดง
ความจํานงการใชสิทธิซอื้ หุนสามัญ และ ปตท. จะสงมอบหุนสามัญผานบัญชีฝากหลักทรัพย
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง

ปตท. จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของ ปตท. ตอกระทรวงพาณิชย ตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหม สําหรับการใชสิทธิในแตละครั้ง ภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่ ปตท. ไดรบั ชําระคาหุน
ครบตามจํานวนที่มีการใชสิทธิในแตละครั้ง และ ปตท. จะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนสามัญของ ปตท. ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่
คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ปตท. จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซือ้ หุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนการปรับยอดการใชสิทธิ) เมือ่ เกิดเหตุการณใดเหตุการณ
หนึ่งตามสูตรและวิธีการคํานวณดังตอไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม
(ก)

เมื่อ ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ ปตท. อันเปนผลมาจากรวมหุนหรือ
แบงแยกหุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแตวันที่
ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ ปตท.
1.

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

2.

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสทิ ธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 0
Par 1
Par 0
(ข)

คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อ ปตท. เสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด โดยราคาสุทธิของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญ
ปตท."
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
จะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุน สามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้น
เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของ
การเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งหมดที่ ปตท. จะไดรับการเสนอขาย
หุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออก
ใหมทั้งหมด
“ราคาตลาดของหุนสามัญ ปตท.” ไดกําหนดไวเทากับ “ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ ปตท.” ที่มี
การซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่หุน
สามัญของ ปตท. มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการ
คํานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของ ปตท. หาร
ดวย จํานวนหุน สามัญของ ปตท. ที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซือ้ หุนสามัญที่ออก
ใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม สําหรับกรณี
ที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของ ปตท.” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายใน
ชวงเวลาดังกลาว ปตท. จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเงื่อนไขที่ตองจองซือ้
ดวยกัน ใหนําราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนที่ออกใหม แตในกรณีที่การเสนอ
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ขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกันใหนาํ เฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาดของหุนสามัญ มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
1.

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

2.

=

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B
BX

(ค)

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP(A+B)]

=

Ratio 0 x [(MP(A+B)]
[(A x MP) + BX]

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของ ปตท.
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุนเพื่อการจองซือ้ หุนสามัญที่ออกใหม และ/หรือ กอนวันแรกของการ
เสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขาย
หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมจากการเสนอขายแก ผูถือหุนเดิม และ/หรือ
เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้นหลังหักคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญที่ออกนัน้
ทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

เมื่อ ปตท. เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน
สามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยราคาสุทธิของหุนสามัญที่ออก
ใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญ ปตท.”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
จะไมไดรับสิทธิในการซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิใน
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การจองซือ้ หุนสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR ) สําหรับกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุน เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออก
ใหมใด ๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน สามัญ กรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่ ปตท. จะไดรับจากการขายหลักทรัพย
ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซือ้ หุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น หารดวยจํานวนหุน
ทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น
“ราคาตลาดของหุนสามัญของ ปตท.” ไดกําหนดไวเทากับ “ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ ปตท.”
ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่หุน
สามัญของ ปตท. มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการ
คํานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของ ปตท. หาร
ดวย จํานวนหุน สามัญของ ปตท. ที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพยที่ออก
ใหมใด ๆ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปนการ
เสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมใด ๆ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบคุ คลในวงจํากัด แลวแตกรณี
1.

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

2.

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP(A+B)]

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1

=

Ratio 0 x [(MP(A+B)]
[(A x MP) + BX]

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสทิ ธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 0
MP
A

B

BX

(ง)

แบบ 69-1

คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของ ปตท.
คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุนเพื่อการจองซือ้ หลักทรัพยที่ออกใหมทมี่ ีสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอ
ขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสทิ ธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญกรณีเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขาย
หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใด ๆ ทีใ่ ห
สิทธิที่จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน สามัญ ตามที่
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้นหลังหักคาดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออก
หลักทรัพยใด ๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการ
ซื้อหุนสามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบคุ คลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะ
ไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

เมื่อ ปตท. จายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของ ปตท.
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
จะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)
1.

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

2.

=

Price 0 x A
(A+B)

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

โดยที่ Price 1
Price 0

=

Ratio 0 x (A+B)
A

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
A
B
(จ)
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คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล
คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

เมื่อ ปตท. จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของ ปตท.
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
จะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)
อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวาง
กาลในแตละรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย
“ราคาตลาดของหุนสามัญของ ปตท.” ไดกําหนดไวเทากับ “ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ ปตท.”
ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่หุน
สามัญของ ปตท. มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการ
คํานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของ ปตท. หาร
ดวย จํานวนหุน สามัญของ ปตท. ที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)
1.

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

2.

=

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]

สวนที่ 3 หนาที่ 15

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

แบบ 69-1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของ ปตท.
เงินปนผลตอหุนที่จายใหผูถือหุน
เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ
50 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล

(ฉ)

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนใด ๆ อันพึงได
โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้น ไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) ให ปตท. พิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิดอยไปกวาเดิม โดยใหถอื วาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว

(ช)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) เปนอิสระตอ
กัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาด
ตอหุนของหุนสามัญของ ปตท. สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้คือ ขอ (ก) ⇒ (จ) ⇒ (ง) ⇒ (ข) ⇒ (ค) ⇒ (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้ง
ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง และอัตราการใช
สิทธิเปนทศนิยม 5 ตําแหนง

(ซ)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวม
หุน สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจาก อัตรา
การใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวน
หุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณไดจากการใชสิทธิ มีเศษ
ของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง สําหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคา
การใชสิทธิใหมมีราคาซึ่งต่ํากวา มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ ปตท. ก็ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุน
สามัญของ ปตท. เปนราคาการใชสิทธิใหม สวนอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิที่คํานวณได
ตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) เชนเดิม
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) ปตท. จะดําเนินการแจงผล
การเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณ และเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อแจงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่กําหนดใหม รวมทั้งวันที่ราคาการใชสิทธิและอัตราการ
ใชสิทธิใหมมีผลบังคับใช โดย ปตท. จะแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ
อัตราการใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน
15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใชตอการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ

สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางการแสดงความจํานงใชสิทธิ
ในชวงระยะเวลาตั้งแตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งไดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยสมบูรณแลวนั้น จนถึงวัน
กอนที่นายทะเบียนหุนสามัญของ ปตท. ไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนผูถือหุนในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนสามัญของ ปตท. ปตท. จะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว มีสิทธิและสภาพเหมือนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไมไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ และนับแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของ
ปตท. ไดจดแจงรายชื่อ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยสมบูรณแลวนั้นลงในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนสามัญของ ปตท. และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว ปตท. จะถือวาสิทธิของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มีฐานะเปนผูถือหุนสามัญของ ปตท. โดยสมบูรณ

1.6

สถานะของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุนสามัญเดิม
ของ ปตท.ทีอ่ อกไปกอนหนานี้แลว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดที่ ปตท.ใหแกผูถือหุน
ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของ ปตท. ไดจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนสามัญของ ปตท. และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว

1.7

การชดใชคาเสียหาย กรณีที่ ปตท. ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสทิ ธิ
ในกรณีที่ ปตท.ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกไดอยางเพียงพอ
ปตท.จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
(1)

ปตท. จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิภายในแตละรอบของวันกําหนดการใชสิทธิ และไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 1.3.5 (ขั้นตอนการใชสิทธิ) ยกเวนกรณีขอจํากัดอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับ
ของปตท. วาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย ที่จะทําใหสัดสวนการถือหุน
ของคนที่มิใชสญ
ั ชาติไทยมากกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของปตท.
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(2)

การชดใชคาเสียหายตามขอ (1) ปตท. หรือบุคคลที่ ปตท. มอบหมายใหเปนนายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะชําระใหเปนเช็คระบุชอื่ ขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับ หรือจัดสงตามหนวยงานที่พนักงานสังกัดอยู ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ ปตท. ไมสามารถจัดใหมี
หุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได

(3)

การคํานวณคาเสียหายที่ ปตท. จะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามขอ (1) มีสูตรการคํานวณดังนี้
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

=

A [ MP - Price 1 ]

โดยที่ A

คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือเพิ่มขึ้นไดตามอัตราการใชสทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย
MP คือ ราคาปดของหุนสามัญของ ปตท.ในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละรอบ ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงใชสิทธิ
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดเปลี่ยนแปลงแลว ตามหัวขอเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยที่ใชสิทธิจองซื้อหุน สามัญ แตไมสามารถจองซือ้ ได
เนื่องมาจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนที่ระบุไวในขอบังคับของ
ปตท. ในกรณีเชนนี้ ปตท. จะไมชดใชคาเสียหาย หรือดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สัญชาติไทย และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือเรียกรองให ปตท.
ชดใชใด ๆ ทั้งสิ้น อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิยังมีผลใชตอไปจนถึงวันสิ้นสุดการใชสิทธิ หาก ณ วันใชสิทธิ
ครั้งสุดทายผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยยังไมสามารถใชสิทธิได เนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของ
คนที่มิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนที่ระบุไวในขอบังคับของ ปตท. ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
ตอปตท. และ ปตท. จะไมดําเนินการชดใชคา เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
1.8

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ปตท. จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เปนชนิดระบุชอื่ ผูถือ และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได

1.9

มติที่ประชุมผูถือหุน
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของ ปตท. จํานวน 20,000,000 หนวย เสนอขายใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน
ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ทีม่ าปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.และมีมติใหออกและ
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จัดสรรหุนสามัญใหม จํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะเสนอขายใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.
ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.
1.10

รายละเอียดเกี่ยวกับหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.10.1. ลักษณะที่สําคัญของหุน
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับ

:

มูลคาที่ตราไว
ราคาที่จะซือ้ หุน

:
:

20,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
หุนละ 10 บาท
234.00 บาท

1.10.2 สิทธิและผลประโยชนอื่นนอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชนที่พึงมีและพึงไดจากหุนสามัญตามปกติ
- ไมมี –
1.10.3 ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
ปตท. จะดําเนินการขออนุญาตนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญของ
ปตท.เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยภายใน 45 วันนับจากวัน กําหนดการใชสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช
สิทธิซื้อหุนสามัญ
1.10.4 การดําเนินการหากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อันเนื่องมาจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการของปตท. จะเรียกประชุมผูถอื หุนเพื่อเสนอใหที่ประชุม ผูถือหุนพิจารณา
ตอไป
1.11

การปรับสิทธิ
ปตท.อาจจะตองสํารองหุนสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ไดมีการกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะตองมีการจัดสรรหุนเพิ่มเติมเกินกวาจํานวนหุนที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ ให
ปตท.นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มเติมในครั้งตอไป
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ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดนี้ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดเวนแตเปนการโอนทางมรดกหรือการโอน
ใหแกทายาท หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่กรรมการผูจัดการใหญจะเห็นสมควร หรือ
ขอจํากัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับของ ปตท. วาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญชาติ
ไทย ที่จะทําใหสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยมากกวารอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ทั้งหมดของ ปตท.

3.

จํานวนหุนที่รองรับเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่จัดสรรไวครั้งอื่น
การคํานวณจํานวนหุนสามัญที่จัดไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามขอ 11 (2) แหงประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ ปตท.

2,797,245,725

หุน

จํานวนหุนที่จัดไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหกบั
กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ
ปตท.ที่มาปฏิบตั ิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. รุนที่ 1 (PTT W-1)

40,000,000

หุน

จํานวนหุนที่จัดไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหกบั
กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ
ปตท.ที่มาปฏิบตั ิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. รุนที่ 2 (PTT W-2)

20,000,000

หุน

2,857,245,725

หุน

รวม

จํานวนหุนที่จัดไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหกบั กรรมการผูจดั การใหญ ผูบริหาร
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบตั ิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. รุนที่ 2 (PTT
W-2) คิดเปนรอยละ 0.71 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ ปตท.
4.

หลักเกณฑการจัดสรร

4.1

ผูมีสิทธิไดรับการจัดสรร
-

กรรมการผูจัดการใหญของ ปตท.

-

ผูบริหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีสถานะเปนพนักงานของ ปตท.ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งดํารงตําแหนงผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป
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4.2

5.

แบบ 69-1

-

พนักงาน หมายถึง บุคคลซึ่งมีสถานะเปนพนักงานของ ปตท. รวมถึงลูกจางทดลองงานที่ ปตท. จางไวเพื่อ
ทดลองปฏิบัติงานกอนการบรรจุเปนพนักงาน ในวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งดํารง
ตําแหนงผูจัดการสวนหรือเทียบเทาลงมา

-

พนักงานบริษัทในเครือ ปตท. หมายถึง บุคคลซึ่งมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทในเครือ ปตท.ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

หลักเกณฑการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ก)

จัดสรรใหแกกรรมการผูจัดการใหญ จํานวน 119,000 หนวย

(ข)

จัดสรรใหแกผูบริหาร พนักงาน และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงาน
ของ ปตท.จํานวน 19,881,000 หนวย

(ค)

ไมมีผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ทั้งนี้ ไมวา จะเปนกรณีจดั สรรใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร
พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบตั ิงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.

กรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิ ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิ
เหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมด

6.

รายชื่อกรรมการของ ปตท. ที่จะไดรบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะจัดสรร
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญ
7.

จํานวนใบสําคัญแสดง รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
สิทธิ (หนวย)
แสดงสิทธิทั้งหมด (%)
119,000
0.595

รายชื่อพนักงานที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในสัดสวนทีม่ ากกวารอยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้
- ไมมี -
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คุณสมบัติของกรรมการผูจดั การใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. พนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ซึ่งมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ก)

มีสถานะเปนกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารหรือพนักงานของ ปตท. ในวันที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ

(ข)

มีสถานะเปนพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.นับตั้งแตวันที่มี
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ค)

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแก ผูบริหาร พนักงาน และพนักงานบริษทั ในเครือ ปตท.
ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.แตละราย ขึ้นอยูกับตําแหนง อายุงาน ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน และ/หรือ อัตราเงินเดือน ซึ่งกรรมการ
ผูจัดการใหญจะเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑ รายชือ่ คุณสมบัติของผูที่ไดรับการจัดสรร จํานวน
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูบริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่
มีปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.แตละราย ตลอดจนหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

9.

ผลกระทบตอผูถือหุนอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบตอราคา
ตลาดของหุน (Price Dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control
Dilution)

9.1

ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบตอราคาหุนเล็กนอย เนื่องจาก
จํานวนที่ออก คิดเปนผลกระทบตอราคาตลาดของหุนรอยละ 0.05 เมื่อคํานวณจากทุนจดทะเบียนชําระแลว
ทั้งหมดของ ปตท. หรือ คิดเปนรอยละ 0.04 เมื่อคํานวณจากทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งหมดของ ปตท.รวมกับ
จํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1

9.2

ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการผูจัดการใหญและพนักงาน ปตท. ทั้งหมด
จํานวน 20,000,000 หนวย จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมของ ปตท. ลดลง
ในอัตรารอยละ 0.71 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม (กรณีไมรวมจํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1) (PTT W-1) โดยสัดสวนความเปนเจาของหรือสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิมภายหลังการใชสิทธิทั้งหมดจะเทากับรอยละ 99.29 หรือ ลดลงในอัตรารอยละ 0.70 ของสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงเดิม (กรณีรวมจํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 1 PTT
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W-1)โดยสัดสวนความเปนเจาของหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิมภายหลังการใชสิทธิทั้งหมดจะเทากับรอยละ
99.30
10.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
ปตท. ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบ ริหาร พนักงาน ปตท. หรือพนักงาน
บริษัทในเครือ ปตท.ที่มีปฏิบัตงิ านประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ในราคา 0 บาท โดยกําหนดราคาใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของ ปตท. เทากับ 234.00 บาท ซึ่งเปนราคาที่คํานวณจากราคาปดของหุน ปตท.ที่ทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยเฉลี่ย 4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุนของ ปตท. ที่มีมติอนุมัติโครงการ (ESOP Scheme – PTT W-2) หัก
ดวยเงินปนผลตอหุนซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของ ปตท.ไดมมี ติอนุมัติใหจายในคราวเดียวกันกับการอนุมัติโครงการ
ดังกลาว

11.

ราคาหุน สามัญของ ปตท. ในตลาดรอง
ราคาหุนสามัญของ ปตท.ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
พ.ศ.
2548

2549

เดือน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

ราคาเฉลี่ย*
(บาท)
202
201
214
219
239
242
229
222
226
247
248
244

ราคาสูงสุด
(บาท)
212
210
228
232
248
250
242
230
232
262
264
254

ราคาต่ําสุด
(บาท)
198
195
198
210
230
236
216
216
212
232
240
232

มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
(ลานบาท)
1,034.86
712.18
1,031.31
1,038.01
1,009.70
832.88
949.42
530.17
761.07
1,487.37
1,061.14
902.74

ที่มา:
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: * ราคาเฉลี่ยคํานวณจากผลรวมมูลคาการซื้อขายในแตละเดือนหารดวยจํานวนหุนที่มีการซื้อขายในเดือนนั้น ๆ
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การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

12.1

วิธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

แบบ 69-1

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ปตท. ไดเสนอขายแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบ ริหาร พนักงาน ปตท.
หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มีปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. โดยไมผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย
12.2

คาใชจายในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
(0.02% ของมูลคาที่เสนอขายโดยขั้นต่ําเทากับ 30,000 บาท)
คาใชจายอื่นๆ เชน คาพิมพหนังสือชี้ชวน และใบสําคัญแสดงสิทธิประมาณ
รวม คาใชจาย

50,000
936,000

บาท
บาท

20,000
1,006,000

บาท
บาท

หมายเหตุ : ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7

12.3

วิธีการจองซื้อและการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เปนการเสนอขายใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท.
หรือพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มีปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ในราคาเสนอขาย 0 บาท จึงไมมี
การออกใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมีการชําระเงินคาจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ

12.4

การดําเนินการของ ปตท. หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ปตท. จะยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เหลือจากการจัดสรรภายใตโครงการนี้ เมื่อพนกําหนดระยะเวลา 5 ป
นับแตวันที่ไดรับอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

13.

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน
ปตท.จะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนประจําในหนวยงานตางๆ ของ ปตท. โดยพนักงาน ปตท. หรือพนักงานบริษัทในเครือ
ปตท.ที่มีปฏิบัตงิ านประจําในตําแหนงงานของ ปตท. สามารถขอศึกษารายละเอียดขอมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนไดที่หนวยงานที่ตนสังกัดไดตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย ระหวางเวลา 9.30 น.
ถึง 15.30 น. หรือสามารถติดตอขอรับหนังสือชีช้ วนไดที่ฝายพัฒนาและบริการทรัพยากรบุคคลของ ปตท. และ
สามารถดูหนังสือชี้ชวนไดจาก Web Site ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
www.sec.or.th และ Web Site ของ ปตท. ที่ www.pttintranet.pttplc.com
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

14.

แบบ 69-1

เงื่อนไขและวิธีการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิไดที่ฝายพัฒนาและบริการทรัพยากรบุคคล
ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการเสนอขาย
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