บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

9.
9.1

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนโดยทัว่ ไปในครัง้ นี ้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 11,237,256,000 บาท เรี ยก
ชาระแล้ วจานวน 11,237,256,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,123,725,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ต่อมาที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จานวนไม่เกิน 3,745,752,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนโดยทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) รวมทังเสนอขายให้
้
แก่กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวนไม่เกิน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนรวมทังเสนอขายให้
้
แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ของบริ ษัท จานวน 374,575,200 หุ้นในครัง้ นี ้แล้ ว บริ ษัทจะมีทนุ ชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
9.2

ผู้ถอื หุ้น

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทก่อนและภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน รวมทังเสนอ
้
ขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นก่อน
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
PTTGC
340,565,223
30.31
340,565,223
22.73
PTT
338,266,861
30.10
338,266,861
22.58
TP
311,425,457
27.71
311,425,457
20.79
TOP
133,468,059
11.88
133,468,059
8.91
ประมาณ
ประมาณ
ประชาชน
365,265,200
24.38
กรรมการ ผู้บริ หารและ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
พนักงานของบริ ษัท
9,310,000
0.62
รวม
1,123,725,600
100.00
1,498,300,800
100.00
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9.3

สัญญำระหว่ ำงผู้ถอื หุ้น

ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ ปตท. PTTGC TOP และ TP ได้ เ ข้ า ท าสัญ ญาระหว่า งผู้ถื อ หุ้น (Shareholders
Agreement) ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เพื่อกาหนดสิทธิและหน้ าที่ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และการบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี ้โอนหุ้นให้ แก่บคุ คลอื่นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง ผู้รับโอนหุ้นจะต้ อง
ทาหนังสือแสดงความยินยอมในการรักษาและปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบและภาระผูกพันทังหมดตามสั
้
ญญาของผู้โอน
ด้ วย
อนึ่ง สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะสิ ้นสุดลงทันทีในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listing Date)
9.4

ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัท
ไม่มีข้อจากัดการโอนหุ้นของบริ ษัท เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถือหุ้นในบริ ษัท
เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
9.5

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล

9.5.1 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลขันต
้ ่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท
หลังหักภาษี ทุนสารองตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่ อนไขของสัญญาเงินกู้ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับแผนการลงทุน ความจาเป็ นของการใช้ เงิ นลงทุน และความเหมาะสมอื่ นๆ ในอนาคต โดยเมื่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลย้ อนหลังของบริ ษัท
ปี
2555
10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556
2557
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)
1.4377
1. 32
1.2335
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.0167
0.10
อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลต่ อ ก าไร
1.16
8.11
สุทธิ (ร้ อยละ)
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9.5.2 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ IRPC-CP
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ IRPC-CP จะเท่ากับร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิ ภายหลังการหักสารองตามที่
กฎหมายก าหนด ภาระผูก พัน ตามเงื่ อนไขของสัญ ญาเงิ น กู้ และเงิ นลงทุน ตามแผนการลงทุน ที่ ผ่านการอนุมัติ โดย
คณะกรรมการ ทังนี
้ ้ IRPC-CP จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อ ดังต่อไปนี ้
ครบถ้ วนแล้ ว
(1) สามารถดารงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่ต่ากว่าอัตรา 1.15:1
(2) ไม่มีกรณีผิดสัญญาเกิดขึ ้น และการจ่ายเงินปั นผลจะไม่เป็ นผลให้ เกิดกรณีผิดสั ญญา และไม่มีเหตุสดุ วิสยั
(Force Majeure) เกิดขึ ้นในขณะที่มีการจ่ายปั นผล
(3) ได้ สารองเงินไว้ ในบัญชีสารองเพื่อการชาระหนี ้ (Debt Service Reserve Account) ครบถ้ วนแล้ ว
(4) การจ่ายเงินปั นผลจะต้ อง (1) ไม่มีการจ่ายมากกว่าปี ละ 2 ครัง้ หรื อ (2) หากมีการจ่ายมากกว่าปี ละ 2 ครัง้
ต้ องได้ รับการเห็นชอบจากตัวแทนสินเชื่อ ทังนี
้ ้ เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องมีการชาระเงินกู้กอ่ นกาหนดใน
อัตราร้ อยละ 50 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายในแต่ละคราว
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ CHPP
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ CHPP จะเท่ากับร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักสารองตามที่กฎหมาย
กาหนด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ NSC
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ NSC จะเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NSC และคณะกรรมการอาจจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า NSC มีกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนัน้
ได้ ซึง่ หาก NSC ขาดทุนห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจนกว่าจะได้ แก้ ไขให้ หายขาดทุนแล้ ว
ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ ผ้ ูถื อ หุ้น ลงมติ ใ ห้ จัดสรรเงิ น ทุน สารองอื่น ตามที่ เ ห็ น ว่า จะเป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของ NSC อีกด้ วยก็ได้
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ XPCL
XPCL จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ก็ต่อเมื่อ XPCL สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ได้ ครบถ้ วนแล้ ว
เช่น การดารงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) การสารองเงินไว้ ในบัญชีสารองเพื่อการชาระหนี ้ (Debt
Service Reserve Account) ตามที่กาหนดไว้ การจ่ายเงินปั นผลจะไม่เป็ นผลให้ เกิดกรณีผิดสัญญา และไม่มีเหตุสดุ วิสยั
(Force Majeure) เกิดขึ ้นในขณะที่มีการจ่ายปั นผล เป็ นต้ น
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