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9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ก่อนการแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งสิ้น 3,700.0
ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 370.0 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 10.0 บาท
ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ดังนี้


เปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท เป็น 5.0 บาท ส่งผลให้จานวนหุ้น
สามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 370.0 ล้านหุ้น เป็น 740.0 ล้านหุ้น



เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 6,300.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 1,260.0
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว ดังนี้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 660.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้การชาระค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในส่วนนี้ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

(2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 600.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 2,000.0 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 7,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
1,400.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป จานวนไม่เกิน 600.0 ล้านหุ้นในครั้งนี้แล้ว
บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 2,000.0
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท
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9.2

ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป สรุปได้ดังนี้
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้น

1. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,399,999,994

99.9

1,399,999,994

70.0

2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

2

0.0

2

0.0

3. นายวัชรพงศ์ ใสสุก

2

0.0

2

0.0

4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

2

0.0

2

0.0

1,400,000,000

100.0

1,400,000,000

70.0

-

-

600,000,000

30.0

1,400,000,000

100.0

2,000,000,000

100.0

รวม
ประชาชน
รวมทั้งสิ้น

9.3

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- ไม่มี –

9.4

ข้อจากัดการโอนหุ้น

ไม่มีข้อจากัดการโอนหุ้นของบริษัท ฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นใน
บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
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9.5

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.4.1

บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิ หลังจากการหัก
ทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงิน
สดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจาเป็น ความเหมาะสม และ
ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
9.4.2

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในประเทศไทย
บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกาไรสุทธิงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว
ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ กระแสเงิน สด หลั ง จากหั ก ข้ อ ผูก พั น ของบริ ษั ท แผนการลงทุน ในแต่ละปี และข้ อ พิจ ารณาอื่ น ๆ ที่
กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจาเป็นและเหมาะสม
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
แนวทางการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในต่างประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ
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