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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 17,110,007,246.7108 บาท และทุนชําระแลวจํานวน
12,877,218,000 บาท แบงออกเป นหุน สามัญจํ านวน 2,610,000,000 หุ น มู ลค าหุน ที่ตราไวหุน ละ 4.9338 บาท โดยมติ ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 กําหนดใหบริษัทฯ ดําเนินการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 857,916,666 หุน โดยจะมีการจัดสรร ดังนี้
(1)

หุนสามั ญเพิ่ มทุ นจํา นวนไม เกิ น 773,333,333 หุ น มูลค าหุ นที่ต ราไวหุ นละ 4.9338 บาท เสนอขายต อ
ประชาชน

(2)

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 84,583,333 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท เสนอขายใหแกผูจัด
จําหนายหุนของบริษัทฯ และ/หรือผูยื มหุน อันเกี่ย วเนื่องกับการจัดสรรหุน สวนเกินตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 773,333,300 หุน
ใหแกประชาชนทั่วไป โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หุนของบริษัทฯ อาจพิจารณาใหมีการจัดสรร
หุนสวนเกินใหแกนักลงทุนทั้งในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศ จํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน “สวนที่ 3 – ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน”
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ (บนสมมติฐานวาไดมีการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมด และผูจัดหาหุนสวนเกินไดใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินครบทั้งจํานวน) บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวเพิ่ม
เปน 17,110,006,921.08 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,467,916,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท
8.2

ผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 15 ราย โดยรายชื่อผูถือหุนสูงสุดของบริษัทฯ 9 รายแรก มี

ดังนี้
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รายชื่อผูถือหุน
1. กระทรวงการคลัง

จํานวนหุน

สัดสวนการถือหุน

(หุน)

(รอยละ)

326,250,000

12.50

กลุมผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยและ/หรือบริษัทในเครือของ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
1. บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง อิงค
2. บริษัท เอสโซสแตนดารดอินเวสตเมนตไทยแลนด อิงค
3. บริษัท เอสโซโฮลดิ้งไทยแลนด อิงค
4. บริษัท เอ็กซอนโฮลดิ้งไทยแลนด อิงค
5. บริษัท เอสโซเอเซียแปซิฟคอินเวสตเมนต อิงค
6. บริษัท เอสโซเซาทอีสเอเชียโฮลดิ้ง อิงค
7. บริษัท เอสโซเวนเจอร (ไทยแลนด) อิงค
8. บริษัท เอ็กซอนเวนเจอร (เซาทอีสเอเซีย) อิงค
9. บริษัท เอ็กซอนโมบิลเวนเจอร (ไทยแลนด) อิงค
10. บริษัท เอ็กซอนโมบิลเวนเจอร (เซาทอีสเอเซีย) อิงค
11. บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเวสตเมนต (ไทยแลนด) อิงค
12. บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเวสตเมนต (เซาทอีสเอเซีย) อิงค
13. บริษัท เอ็กซอนโมบิลโฮลดิ้งไทยแลนด อิงค
14. บริษัท เอ็กซอนโมบิลเซาทอีสเอเซียโฮลดิ้ง อิงค

2,264,499,994
2,750,000
2,750,000
2,750,000
2,750,000
2,750,000
2,750,000
2,750,000
1
1
1
1
1
1

86.77
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
-

ภายใตสมมติฐานวากระทรวงการคลังจะเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยูทั้งหมด บริษัทฯ คาดวาโครงสราง
ผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ จะเปนดังตอไปนี้
รายชื่อผูถือหุน

1. กระทรวงการคลัง
2. กลุมผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยและ/หรือบริษัทในเครือ
ของ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
3. กลุมผูลงทุนทั่วไป
รวม

การถือหุน
ภายใตสมมติฐานไมมีการใช
สิทธิซื้อหุนสวนเกิน
(หุน)
0
2,283,750,000
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1,099,583,300
3,383,333,300

การถือหุน
ภายใตสมมติฐานมีการใช
สิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งหมด
(หุน)
0
2,283,750,000
1,184,166,600
3,467,916,600
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นโยบายการจายเงินปนผล

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว และรายงานใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบตามที่กฎหมายกําหนด ถึงแมวาบริษัทฯ ไมเคยจายเงินปนผลในอดีต เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมในชวงกอน
การปรับโครงสรางกิจการในป 2550 ในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจายเงินปนผลประจําป
ใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตาง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู
กับแผนการลงทุน ความจําเปน กฎหมายที่เกี่ยวของและขอพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลที่
แทจริงอาจมีความแตกตางโดยอาจสูงหรือต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในนโยบายดังกลาวขางตน และขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยง
ตาง ๆ ระบุไวในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง” ของเอกสารฉบับนี้
นอกจากนี้ ตามพระราชบั ญญัติบริษั ทมหาชนจํากัด บริษัทฯ จะไมสามารถจ ายเงินป นผลไดห ากยังมีผ ลขาดทุ น
สะสม แมวาบริษัทฯ จะมีผลกําไรจากการดําเนินงานในปนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของ
บริษัทฯ มีจํานวนเทากับ 10,909 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นป 2548 และ 2549 หากในปใดที่บริษัทฯ มี
กําไรสุทธิ ตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบั งคับของบริษัทฯ กําหนดให บริษัทฯ ตองจัด สรรสํารองตาม
กฎหมายเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หลังจากหักผลขาดทุนสะสมที่มีอยู จนกระทั่งบริษัทฯ มี
สํารองทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบในแผนการที่
บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาลโดยเงินปนผลที่คาดวาจะพิจารณาจายจะเปนจํานวน 1 บาทตอหุนแกผูถือหุนที่มีชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน โดยตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ (1)
บริษัทฯ ดําเนินการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จ (2) หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว และ (3) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และยืนยันแผนการจายเงินปน
ผลดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการประชุมดังกลาวคาดวาจะมีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับการจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันและมีมติเห็ นชอบตามที่กลาวมาขางตน ผูถือหุน ทุกรายของบริษัท ฯ
(รวมถึงผูลงทุนในการเสนอขายหุนครั้งนี้) ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน (ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะไดพิจารณากําหนดในคราวที่มีการประชุมเพื่อยืนยันการจายเงินปนผลระหวาง
กาล) จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ประกาศ
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะเปนไปตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทยอยแตละ
แหงและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น การจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับการจัดสรรทุนสํารอง
แผนการลงทุน ความจําเปน กฎหมายที่เกี่ยวของและขอพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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