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สวนที่ 2.3
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

9.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 41,029,510,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 4,102,951,025 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีมติใหบริษัทฯ ดําเนินการลดทุนโดยการลดมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 6.92
บาท และการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 671,391,978 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 6.92 บาทโดยจะมี
การจัดสรร ดังนี้
(1)
ประชาชน

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 441,138,678 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 6.92 บาท เสนอขายตอ

(2)
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเ กิน 191,820,100 หุน มูล คา หุน ที่ต ราไวหุน ละ 6.92 บาท เสนอขายตอ
ผูจัดหาหุนสวนเกินภายหลังการเสนอขายหุนที่จัดจําหนาย เพื่อใหผูจัดหาหุนสวนเกินสามารถจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนได
(3)
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 38,433,200 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 6.92 บาท เสนอขายใหแก
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูบริหารและพนักงาน (ESOP)
ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ (รวมทั้งหุนที่ผูจัดหาหุนสวนเกินอาจใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจากบริษัทฯ ใน
กรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน) บริษัทฯ จะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 632,958,778 หุนใหแก
ประชาชนทั่วไป โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ (ภายใตสมมติฐานวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวน
เกินทั้งจํานวน) บริษัทฯ จะมีทุน จดทะเบียนและชําระแลวเพิ่มเปน 32,772,495,836.76 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
4,735,909,803 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 6.92 บาท และเมื่อรวมหุนที่มีการเพิ่มทุนไวสําหรับการออกและเสนอขายภายใต
โครงการออกและเสนอขายหุ นสามัญเพิ่มทุ น ให แกผู บริห ารและพนักงาน (ESOP) แลว บริษั ทฯ จะมี ทุนจดทะเบีย น
33,038,453,580.76 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 4,774,343,003 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 6.92 บาท
9.2

ผูถือหุน

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ และการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูบริหารและพนักงาน
(ESOP) (ภายใตสมมติฐานวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) สรุปไดดังนี้
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กอนการเสนอขายหุนสามัญ
รายชื่อผูถือหุน

หลังการเสนอขายหุนสามัญ

สัดสวนการถือ
หุน
(รอยละ)

จํานวนหุน
(หุน)

สัดสวนการถือ
หุน
(รอยละ)

จํานวนหุน
(หุน)

1. เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส1

2,625,888,652

64.00

2,625,888,652

55.00

2. บมจ. ปตท.2

1,477,062,369

36.00

-

0.00

3. นายแอนดรูว เบนจามิน วอลซ

3

0.00

3

0.00

4. นายชาลมาน ชาดัต

1

0.00

1

0.00

38,433,200

0.80

5. ผูบริหาร และพนักงาน แบงเปน
5.1 ผูบริหาร

-

-

1,574,400

0.03

5.2 พนักงาน

-

-

36,858,800

0.77

6. ประชาชนทั่วไป

-

-

2,110,021,147

44.20

4,102,951,025

100.00

4,774,343,003

100.00

รวม
____________
1.

เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส (Chevron South Asia Holdings Pte. Limited) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจ การดานโรงกลั่น น้ํา มัน ปโ ตรเลีย ม โดยลงทุน ในบริษัท ยอ ยและบริษัท รว ม ทั้ง นี้ ณ วัน ที่เ อกสารนี้มีผ ลใชบัง คับ เชฟรอน
เซาท เอเชีย โฮลดิ้งส มีผูถือหุ น คื อ เชฟรอน เอเชีย แปซิ ฟค โฮลดิ้ง ส (Chevron Asia Pacific Holdings Ltd.) ซึ่ง ถือหุ นจํานวน
2,022,879,205 หุ น คิ ด เปนสัดสวนรอยละ 100

2.

บมจ. ปตท. เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบกิจการดานพลังงานโดยลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน
และบริษัทรวม (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร รวมถึงธุรกิจไฟฟา

9.3

สัญญาระหวางผูถือหุน

ตามหนังสือบันทึกความเขาใจ ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ระหวางเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัทฯ (“หนังสือบันทึกความเขาใจฯ”) ไดกําหนดสิทธิของผูถือหุน อาทิเชน สิทธิในการแตงตั้งบุคคลตามจํานวนที่กําหนด
ไวเ พื่อ ดํา รงตํา แหนง กรรมการของบริษัท ฯ สิท ธิข องผูถือ หุนที่มีสัดสวนการถื อหุนมากกวาในการแตงตั้งผูที่จะดํารง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน และสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกั บการโอนหุนในบริษัทฯ ซึ่งถือ
โดยเชฟรอนหรือ บมจ. ปตท. แลวแตกรณี ทั้งนี้ หนังสือบันทึกความเขาใจฯ ฉบับดังกลาว รวมถึงสิทธิตาง ๆ ที่ระบุไวนั้นจะ
สิ้นสุดลง หากสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ของเชฟรอนหรือ บมจ. ปตท. ลดลงจนถึงรอยละ 10 หรือต่ํากวา ดังนั้น ภายหลัง
การเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ หนังสือบันทึกความเขาใจฯ จะสิ้นผลใชบังคับทันที (ภายใตสมมติฐานวาไดมีการจองซื้อหุน
สามัญเดิมที่ บมจ. ปตท. เสนอขายทั้งหมด)
9.4

ขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ
หุนของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด
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9.5

โครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูบริหารและพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ
ESOP)

ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2558 และที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2558 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตามลําดับ บริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูบริหาร
(ไมรวมผูบริหารชวยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) จากเชฟรอน และ Caltex Australia Limited) และพนักงาน
ของบริษัทฯ (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) ในจํานวนไมเกิน 38,433,200 หุน ในราคาเทากับราคาเสนอขาย
หุนของบริษัทฯ ที่ออกใหมตอประชาชนในครั้งนี้ โดยจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ทั้งหมดในคราวเดียว
พรอมกับการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน โดยจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP คิดเปนไมเกินรอยละ 1.82
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่เสนอขายใหแกประชาชนในครั้งนี้ และคิดเปนไมเกินรอยละ 0.80 ของจํานวนหุนทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายในครั้งนี้ (นับรวมถึงหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หุนที่ออกใหม
และเสนอขายตอประชาชนในครั้ง นี้ (ภายใตสมมติฐ านวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) และการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP) ซึ่งสวนแบงกําไรตอหุน (earnings per share dilution) หรือสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุน (control dilution) จะลดลงในอัตราไมเกินรอยละ 0.80 ของสวนแบงกําไรตอหุนหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม
กรรมการของบริษัทฯ ทุกรายจะไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้ และจํานวน
หุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ที่จะไดรับการจัดสรรใหกับผูบริหารของบริษัทฯ จะเปนจํานวนทั้งหมดไมเกิน
1,574,400 หุน คิดเปนไมเกินรอยละ 0.03 ของจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ (ภายใตสมมติฐานวาจะมีการ
ใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) และการเสนอขายหุนเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP
สําหรับหุนที่เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดังกลาวจะถูกหามซื้อขายเปนระยะเวลาไมเกิน 3 ปนับ
แตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนและ 24 เดือน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถทยอยขายหุนที่ถูก
สั่งหามซื้อขายไดคราวละหนึ่งในสี่ของจํานวนหุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 36 เดือน
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถขายหุนที่ถูกสั่งหามซื้อขายสวนที่เหลือไดทั้งหมด
9.6

นโยบายการจายเงินปนผล

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากผลกําไรของบริษัทฯ และรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไปถัดจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีการอนุมัติการจายเงินปน
ผลระหวางกาลนั้น เงินปนผล (ทั้งที่เปนเงินปนผลประจําป หรือเงินปนผลระหวางกาล) จะแบงจายตามจํานวนหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมดหุนละเทา ๆ กัน บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลเปนเงินสดหรือออกเปนหุนใหมใหแกผูถือหุนโดยไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุนก็ได คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนใน
อัตราสวนประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตาง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับกระแสเงินสด
ที่แทจริง กระแสเงินสดในอนาคต ภาวะของตลาด ความจําเปนในการใชเงินทุน ในอนาคต ภาวะทางการเงิน แผนการลงทุน
กฎหมายที่เกี่ยวของ ความจําเปนและขอพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนํามาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็น
การจายเงินปนผลตอผูถือหุน อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลที่แทจริงอาจมีความแตกตางโดยอาจสูงหรือต่ํากวาอัตราที่
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บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

กําหนดไวในนโยบายดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอจายเงินปนผลในจํานวนที่ลดลงหรืออาจเสนอใหไมมี
การจายเงินปนผลเลยในชวงเวลาขณะใดขณะหนึ่ง อัตราการจายเงินปนผลที่แทจริงยังขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ที่ระบุ
ไวในหัวขอ “3. ปจจัยความเสี่ยง”
ตาม พรบ. บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ นั้ น บริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถจ า ยเงิ น ป น ผลได
นอกเหนือไปจากการจายจากเงินกําไรของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลไดหากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม
ถึงแมวาบริษัทฯ จะบันทึกกําไรสุทธิในปดังกลาว นอกจากนี้ หากในปใดที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด
และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดให บริษัทฯ ตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หลังจากหักผลขาดทุนสะสมที่มีอยู จนกระทั่งบริษัทฯ มีทุนสํารองทั้งหมดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน (ทุนสํารองตามกฎหมาย) หรือ 118.5 ลานดอลลารสหรัฐ (4,103.0 ลานบาท) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 61.4 ลานดอลลารสหรัฐ (1,965.1 ลานบาท)
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ผูถือหุนของบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง
จํากัด (ขณะนั้นบริษัทฯ ยังมีสภาพเปนบริษัทจํากัด และยังไมไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) ตามคําแนะนําโดยมติ
เอกฉันทของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลจํานวน
16,826.9 ล า นบาท ให แ ก บ รรดาผู ถื อ หุ น ที่ ป รากฏรายชื่ อ ในทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ณ วั น ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น วั น ที่
28 พฤษภาคม 2555 โดยแบงจายเงินปนผลดังกลาวเปนสามงวด งวดแรกจํานวน 5,400.0 ลานบาท จายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2555 งวดที่สองจํานวน 5,400.0 ลานบาท จะจายภายใน 10 วันหลังจากที่บริษัทฯ ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออก
ใหมตอสํานักงาน ก.ล.ต. และเงินปนผลงวดสุดทายจํานวน 6,026.9 ลานบาทจะจายในวันที่ตรงกับ 120 วันนับจากวันแรกที่
หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เฉพาะผูถือหุนเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เทานั้นที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลนี้ โดยจํานวนเงินปนผลเกือบทั้งหมดนี้จะจาย
ใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. เทานั้น ผูลงทุนที่จองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลนี้แต
อยางใด

สวนที่ 2.3 หนาที่ 4

