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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 41,029,510,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจานวน 4,102,951,025 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ดาเนินการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 6.92
บาท และมีมติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 671,391,978 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท โดย
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ แล้วในเดือนกันยายน 2558 ทาให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียนจานวน 33,038,453,580.76 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 4,774,343,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
6.92 บาท และมีทุนชาระแล้วจานวน 28,392,421,093.00 บาท โดยจะมีการจัดสรรหุ้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ดังนี้
(1)
ประชาชน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 441,138,678 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท เสนอขายต่อ

(2)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เ กิน 191,820,100 หุ้น มูล ค่าหุ้น ที่ต ราไว้หุ้น ละ 6.92 บาท เสนอขายต่อ
ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจาหน่าย เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจานวนได้
(3)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 38,433,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท เสนอขายให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน
431,784,531 หุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (รวมทั้งหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจากบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และ บมจ. ปตท. จะดาเนินการเสนอขายหุ้นจานวนไม่เกิน 1,477,062,369 หุ้นให้แก่
ประชาชนทั่วไป (รวมทั้งหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดจาก บมจ. ปตท. ในกรณีที่มีการจัดสรร
หุ้นส่วนเกิน) โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นของบริษัทฯ
ภายหลั ง การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ป ระชาชนในครั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะมี ทุ น จดทะเบี ย นเพิ่ ม เป็ น
32,772,495,836.76 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 4,735,909,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท และจะมีทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้วเพิ่มเป็น 31,380,370,047.52 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 4,534,735,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท
(บนสมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) และเมื่อรวมหุ้นสามัญที่มีการเพิ่มทุนไว้สาหรับการออกและ
เสนอขายภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) ทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ จะมี
ทุนจดทะเบียน 33,038,453,580.76 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 4,774,343,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท และจะ
มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 31,646,327,791.52 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 4,573,168,756 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท
(บนสมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวนและนับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ ESOP)
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อนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการลดทุนจานวน 12,637.1
ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชาระเงินค่าลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จะไม่มี
สิทธิได้รับเงินค่าลดทุนนี้แต่อย่างใด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “16.7.2 การลดทุน”
9.2

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
(ESOP) สรุปได้ดังนี้
หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญ
(ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่
มีการใช้สิทธิซื้อหุน้ ส่วน
เกินทั้งจานวน)

ก่อนการเสนอขายหุ้น
สามัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญ
(ภายใต้สมมติฐานว่าจะมี
การใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน
ทั้งจานวน)
จานวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)
57.42

1. เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์1

2,625,888,652

64.00 2,625,888,652

58.53 2,625,888,652

2. บมจ. ปตท.2

1,477,062,369

36.00

86,765,769

1.93

-

-

3. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์

3

0.00

3

0.00

3

0.00

4. นายชาลมาน ชาดัต

1

0.00

1

0.00

1

0.00

5. ผู้บริหาร และพนักงาน3

-

-

38,433,200

0.86

38,433,200

0.84

6. ประชาชนทั่วไป

-

- 1,735,315,500

38.68 1,908,846,900

41.74

รวม

4,102,951,025

100.00 4,486,403,125

100.00 4,573,168,756

100.00

____________
1.

เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ (Chevron South Asia Holdings Pte. Limited) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจ การด้านโรงกลั่น น้ามัน ปิโ ตรเลีย ม โดยลงทุน ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่ว ม ทั้ง นี้ ณ วัน ที่เ อกสารนี้มีผ ลใช้บัง คับ เชฟรอน
เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ มีผู้ถือหุ้ น คื อ เชฟรอน เอเชีย แปซิ ฟิค โฮลดิ้ง ส์ (Chevron Asia Pacific Holdings Ltd.) ซึ่ง ถือหุ้ นจานวน
2,022,879,205 หุ้ น คิ ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และ ณ วันที่เอกสารนี้มีผลใช้บังคับ เชฟรอน เอเชียแปซิฟิค โฮลดิ้ง ส์ มีผู้ถือหุ้น
คือ เชฟรอน คอร์ปอร์เรชั่น (Chevron Corporation) ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยของเชฟรอน คอร์ปอร์เ รชั่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100 อนึ่ง ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของเชฟรอน คอร์ปอร์เรชั่น ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
ชาระแล้วทั้งหมดของเชฟรอน คอร์ปอร์เรชั่น ณ วันที่ 4 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ณ วันดังกล่าว เชฟรอน คอร์ปอร์เรชั่น มีหุ้นสามัญที่ออกและ
ชาระแล้วทั้งหมด จานวน 1,880,336,274 หุ้น
ลาดับ
1.

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

BlackRock, Inc.

118,754,384
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 2

ร้อยละของ
จานวนหุ้นทั้งหมด(1)
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ลาดับ
2.
3.

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

State Street Corporation
The Vanguard Group

108,772,974
106,508,112

ร้อยละของ
จานวนหุ้นทั้งหมด(1)
5.80
5.63

ที่มา:

2015 Proxy Statement ของเชฟรอน คอร์ปอร์เรชั่น จากเว็บไซต์ www.chevron.com

(1)

สัดส่วนร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมดคานวณโดยรวมหุ้นที่อาจมีการออกให้แก่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นของเชฟรอน คอร์ปอร์เรชั่น
ณ ขณะนั้นหรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 4 มีนาคม 2558

2.

บมจ. ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจการด้านพลังงานโดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร รวมถึงธุรกิจไฟฟ้า ทั้งนี้ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558
บมจ. ปตท. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งถือหุ้นจานวน 1,459,885,575 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.11

3.

จานวนสุดท้ายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)
อาจไม่เท่ากับจานวน 38,433,200 หุ้น เนื่องจากจานวนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับจานวนจองซื้อจริงของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

9.3

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ตามหนังสือบันทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ระหว่างเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (“หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ”) ได้กาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการแต่งตั้งบุคคลตามจานวนที่กาหนด
ไว้เ พื่อ ดารงตาแหน่ง กรรมการของบริษัท ฯ สิท ธิข องผู้ถือ หุ้นที่มีสัดส่วนการถื อหุ้นมากกว่าในการแต่งตั้งผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับการโอนหุ้นในบริ ษัทฯ ซึ่งถือ
โดยเชฟรอนหรือ บมจ. ปตท. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับดังกล่าว รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ระบุไว้นั้นจะ
สิ้นสุดลง หากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของเชฟรอนหรือ บมจ. ปตท. ลดลงจนถึงร้อยละ 10 หรือต่ากว่า ดังนั้น ภายหลัง
การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นผลใช้บังคับทันที (ภายใต้สมมติฐานว่าได้มีการจองซื้อ
หุ้นสามัญเดิมทั้งหมดที่ บมจ. ปตท. เสนอขาย)
9.4

ข้อจากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ
หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด

9.5

โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ
ESOP)

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2558 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตามลาดับ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร
(แต่ไม่รวมผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) บางราย) และพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock
Ownership Plan หรือ ESOP) ในจานวนไม่เกิน 38,433,200 หุ้น ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ ออกใหม่ต่อ
ประชาชนในครั้งนี้ โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ทั้งหมดในคราวเดียวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อประชาชน และกรรมการของบริษัทฯ ทุกรายจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ใน
ครั้งนี้ โดยจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.01 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่
ประชาชนในครั้งนี้ และคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.84 ของจานวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (นับรวมถึงหุ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หุ้นที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้
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(ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ
ESOP) ซึ่งส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น (earnings per share dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) จะลดลง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.84 ของส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนแก่
ผู้บริหารและพนักงานในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ประมาณการว่าจะมี
ต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งของต้นทุนดังกล่าวจานวนประมาณ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP โดยบริษัทฯ
จะบันทึกต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ESOP
สาหรับหุ้นที่เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวจะถูกห้ามซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับ
แต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 12 เดือนและ 24 เดือน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูก
สั่งห้ามซื้อขายได้ คราวละหนึ่งในสี่ของจานวนหุ้นทั้งหมดตามโครงการ ESOP และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 36 เดือน
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
9.6

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจาปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากผลกาไรของบริษัทฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อ ไปถัด จากการประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ที่มีการอนุมัติ การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เงินปันผล (ทั้งที่เป็นเงินปันผลประจาปี หรือเงินปันผลระหว่างกาล) จะแบ่งจ่ายตามจานวนหุ้น
ที่ชาระแล้วทั้งหมดหุ้นละเท่า ๆ กัน บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหรือออกเป็นหุ้นใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่แท้จริง กระแสเงินสดในอนาคต
ภาวะของตลาด ความจาเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต ภาวะทางการเงิน แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความจาเป็นและ
ข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนามาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจาปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ
95 ของกาไรสุทธิสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากการจัดสรรทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทโดย
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและจะมีการจ่ายในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2559 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสดที่แท้จริง กระแสเงินสดในอนาคต ภาวะของตลาด ความจาเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต ภาวะทางการเงิน
แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความจาเป็นและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนามาประกอบการพิจารณา
เสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างโดยอาจสูง
หรือต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอจ่ายเงินปันผลในจานวนที่ลดลงหรือ
อาจเสนอให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลยในช่วงเวลาขณะใดขณะหนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”
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ตาม พรบ. บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ นั้ น บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้
นอกเหนือไปจากการจ่ายจากเงินกาไรของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะบันทึกกาไรสุทธิในปีดังกล่าว นอกจากนี้ หากในปีใดที่บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หลังจากหักผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ จนกระทั่งบริษัทฯ มีทุนสารองทั้งหมดเป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน (ทุนสารองตามกฎหมาย) หรือ 118.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,103.0 ล้านบาท) ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
บริษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมายจานวน 72.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,475.1 ล้านบาท)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
จากัด (ขณะนั้นบริษัทฯ ยังมีสภาพเป็นบริษัทจากัด และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) ตามคาแนะนาโดยมติ
เอกฉันท์ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน
16,826.9 ล้ า นบาท ให้ แ ก่ บ รรดาผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏรายชื่ อ ในทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น วั น ที่
28 พฤษภาคม 2555 โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นสามงวด งวดแรกจานวน 5,400.0 ล้านบาท จ่ายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
งวดที่สองจานวน 5,400.0 ล้านบาท จะจ่ายภายใน 10 วันหลังจากที่บริษัทฯ ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และเงินปันผลงวดสุดท้ายจานวน 6,026.9 ล้านบาทจะจ่ายในวันที่ตรงกับ 120 วัน นับจากวันแรกที่หุ้นของ
บริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลนี้ โดยจานวนเงินปันผลเกือบทั้งหมดนี้จะจ่ายให้แก่
เชฟรอนและ บมจ. ปตท. เท่านั้น ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลนี้แต่อย่างใด
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