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12 มีนาคม 2564
เรื่ อง

ปตท. ได้รับแจ้งเรื่ องการคืนหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) ในส่ วน
ที่เป็ นการจัดสรรหุ น้ ส่ วนเกินจากผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามที่ บริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก
จากัด (มหาชน) (“OR”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ ปตท. ได้เสนอขายหุ ้นสามัญของ OR ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
(“IPO”) รวมจานวนทั้งสิ้ น 3,000 ล้านหุ ้น โดยแบ่งออกเป็ น (1) การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,610 ล้านหุน้
เพื่อเสนอขายให้แก่ ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ งแรก และ (2) การจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิ นจานวน 390 ล้านหุ ้น โดยบริ ษทั
หลักทรัพย์เกี ยรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ น (“ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ น”) ได้ยืมหุ ้นจานวน
ดังกล่าว จาก ปตท. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ OR เพื่อนามาใช้ในกระบวนการรักษาระดับราคา โดยผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นจะ
ดาเนิ นการจัดหาหุ ้นจานวนดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หุ้นของ OR เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อส่ งคืนให้แก่ ปตท. โดยใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ OR จัดสรรไว้สาหรับการใช้สิทธิ ดงั กล่าว และ/
หรื อดาเนิ นการซื้ อหุ ้นสามัญของ OR จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยคืนให้แก่ ปตท. ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดหา
หุ น้ ส่ งคืนดังกล่าวได้สิ้นสุ ดลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
ในการนี้ ปตท. ได้รับแจ้งว่า ในช่วงระยะเวลา 30 วันจนครบกาหนดการใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2564 การซื้ อขายหุ ้นของ OR ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีการซื้ อขายต่ ากว่าราคา IPO ที่ระดับราคา 18
บาทต่อหุ น้ ดังนั้น ผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกินจึงไม่มีความจาเป็ นในการใช้กระบวนการในการรักษาระดับราคาด้วยการเข้าซื้ อ
หุ ้นสามัญของ OR จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ฉะนั้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นจึงได้
แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR จานวน 390 ล้านหุ ้นเพื่อส่ งคืนให้กบั ปตท. ทั้งนี้ OR จะ
ดาเนิ นการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวนดังกล่ าวให้แก่ ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นเพื่อคื นให้แก่ ปตท. และจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ต่อไป

/อนึ่ง…
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อนึ่ง ภายหลังจากที่ OR ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว จากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อให้
ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นคืนหุ ้นจานวน 390 ล้านหุ ้นให้แก่ ปตท. ทาให้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วดังกล่าว OR
จะมีทุนชาระแล้วทั้งสิ้ น 120,000 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดจานวน 12,000 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และจะส่ งผลให้จานวนหุ น้ และสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน OR ของ ปตท. เป็ นดังนี้
ก่อนการได้รับหุ น้ คืนจากผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน

หลังการได้รับหุ ้นคืนจากผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน

ผูใ้ ห้ยมื หุน้

จานวนหุ ้นสามัญ
(ล้านหุน้ )

สัดส่ วนการถือหุ น้
(ร้อยละ)

จานวนหุ ้นสามัญ
(ล้านหุน้ )

สัดส่ วนการถือหุ น้
(ร้อยละ)

ปตท.

8,610

74.16

9,000

75.00

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์
โทร. 0 2537 3518
โทรสาร 0 2537 3948

