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9.
9.1

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

กอนการเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนโดยทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 11,237,256,000 บาท เรียก
ชําระแลวจํานวน 11,237,256,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,123,725,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ตอมาที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวนไมเกิน 3,745,752,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 374,575,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งเสนอขายใหแกกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นไมเกิน 14,983,008,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวนไมเกิน 1,498,300,800 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนรวมทั้งเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัท จํานวน [●] หุนในครั้งนี้แลว บริษัท จะมีทุนชําระแลวทั้งสิ้น [●] บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน [●] หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
9.2

ผูถือหุน

โครงสรางการถือหุนของบริษัทกอนและภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน รวมทั้งเสนอ
ขายใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท สรุปไดดังนี้
โครงสรางการถือหุนกอน
โครงสรางการถือหุนภายหลัง
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
รายชื่อผูถือหุน
สัดสวนการถือหุน
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
จํานวนหุน
(รอยละ)
(รอยละ)
PTTGC
340,565,223
30.31
340,565,223
[●]
PTT
338,266,861
30.10
338,266,861
[●]
TP
311,425,457
27.71
311,425,457
[●]
TOP
133,468,059
11.88
133,468,059
[●]
ประชาชน
[●]
[●]
กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของ
[●]
[●]
บริษัท
รวม
1,123,725,600
100.00
[●]
[●]
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9.3

สัญญาระหวางผูถือหุน

ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ได แ ก ปตท. PTTGC TOP และ TP ได เ ข า ทํ า สั ญ ญาระหว า งผู ถื อ หุ น (Shareholders
Agreement) ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางผูถือหุนของบริษัท และการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่คูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้โอนหุนใหแกบุคคลอื่นซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ ผูรับโอนหุนจะตอง
ทําหนังสือแสดงความยินยอมในการรักษาและปฏิบัติตามความรับผิดชอบและภาระผูกพันทั้งหมดตามสัญญาของผูโอน
ดวย
อนึ่ง สัญญาระหวางผูถือหุนดังกลาวจะสิ้นสุดลงทันทีในวันที่ตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทเขาเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Listing Date)
9.4

ขอจํากัดการโอนหุนของบริษัท
ไมมีขอจํากัดการโอนหุนของบริษัท เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวถือหุนในบริษัท
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
9.5

นโยบายการจายเงินปนผล

9.5.1 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทั หลังหักภาษี ทุน
สํารองตามที่กฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับ
แผนการลงทุน ความจําเปนของการใชเงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผล
ระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดและใหรายงานฯ ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลยอนหลังของบริษัท
ปี
2555
10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556
2557
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)
1.4377
1. 32
1.2335
อัตราเงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)
0.0167
0.10
อั ต ราการจ า ยเงิ น ป น ผลต อ กํ า ไร
1.16
8.11
สุทธิ (รอยละ)
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9.5.2 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
นโยบายการจายเงินปนผลของ IRPCCP
นโยบายการจายเงินปนผลของ IRPCCP จะเทากับรอยละ 100 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักสํารองตามที่
กฎหมายกํ า หนด ภาระผู ก พั น ตามเงื่ อนไขของสั ญ ญาเงิ น กู และเงิ นลงทุ น ตามแผนการลงทุ น ที่ ผ านการอนุ มั ติ โดย
คณะกรรมการ ทั้งนี้ IRPCCP จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อ ดังตอไปนี้
ครบถวนแลว
(1) สามารถดํารงอัตราสวน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไมต่ํากวาอัตรา 1.15:1
(2) ไมมีกรณีผิดสัญญาเกิดขึ้น และการจายเงินปนผลจะไมเปนผลใหเกิดกรณีผิดสัญญา และไมมีเหตุสุดวิสัย
(Force Majeure) เกิดขึ้นในขณะที่มีการจายปนผล
(3) ไดสํารองเงินไวในบัญชีสํารองเพื่อการชําระหนี้ (Debt Service Reserve Account) ครบถวนแลว
(4) การจายเงินปนผลจะตอง (1) ไมมีการจายมากกวาปละ 2 ครั้ง หรือ (2) หากมีการจายมากกวาปละ 2 ครั้ง
ตองไดรับการเห็นชอบจากตัวแทนสินเชื่อ ทั้งนี้ เมื่อมีการจายเงินปนผลจะตองมีการชําระเงินกูกอ นกําหนดใน
อัตรารอยละ 50 ของเงินปนผลที่มีการจายในแตละคราว
นโยบายการจายเงินปนผลของ CHPP
นโยบายการจายเงินปนผลของ CHPP จะเทากับรอยละ 20 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักสํารองตามที่กฎหมาย
กําหนด
นโยบายการจายเงินปนผลของ NSC
นโยบายการจายเงินปนผลของ NSC จะเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนของ NSC และคณะกรรมการอาจจายเงิน
ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อปรากฏแกคณะกรรมการวา NSC มีกําไรพอสมควรที่จะกระทําเชนนั้น
ได ซึ่งหาก NSC ขาดทุนหามมิใหจายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนแลว
ทั้ง นี้ ค ณะกรรมการอาจเสนอให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ผู ถื อ หุ น ลงมติ ใ ห จั ดสรรเงิ น ทุ น สํ า รองอื่น ตามที่ เ ห็ น ว า จะเป น
ประโยชนในการดําเนินกิจการของ NSC อีกดวยก็ได
นโยบายการจายเงินปนผลของ XPCL
XPCL จะสามารถจายเงินปนผลไดก็ตอเมื่อ XPCL สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ไดครบถวนแลว
เชน การดํารงอัตราสวน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) การสํารองเงินไวในบัญชีสํารองเพื่อการชําระหนี้ (Debt
Service Reserve Account) ตามที่กําหนดไว การจายเงินปนผลจะไมเปนผลใหเกิดกรณีผิดสัญญา และไมมีเหตุสุดวิสัย
(Force Majeure) เกิดขึ้นในขณะที่มีการจายปนผล เปนตน
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