บริ ษทั บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2.3
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ก่อนการแปรสภาพจากบริษทั จากัดเป็ นบริษทั มหาชนจากัด บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ สิน้ 3,700.0
ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 370.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.0 บาท
ต่อมา ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มมี ติเกีย่ วกับทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ ดังนี้


เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10.0 บาท เป็ น 5.0 บาท ส่งผลให้จานวนหุน้
สามัญของบริษทั ฯ เพิม่ จากเดิม 370.0 ล้านหุน้ เป็ น 740.0 ล้านหุน้



เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 6,300.0 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 1,260.0
ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.0 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว ดังนี้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 660.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ทัง้ นี้การชาระค่าหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนในส่วนนี้ ได้ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

(2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 600.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) โดย (ก) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 150.0
ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุม่ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ เพื่อให้เป็นไป
ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ BCP ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ซึง่ อนุมตั ิ
กาหนดสัดส่วนจานวนหุน้ ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุม่ ทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั จัดสรรหุน้ เป็ น จานวนไม่ ต่า กว่ า ร้อ ยละ 10.0 แต่ ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละ 25.0 ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ฯ จะออกและเสนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และ (ข) จัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 450.0 ล้านหุน้ และหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรร รวมถึงหุน้ ในส่วนที่
เหลือจากการเสนอขายตาม (ก) ทัง้ หมด (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
(IPO)

ปจั จุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,000.0 ล้านหุ้น มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 5.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 7,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,400.0
ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.0 บาท
และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 มีมติกาหนดจานวนหุน้ ของ
บริษทั ฯ ทีจ่ ะนาไปจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นจานวน 590.0 ล้านหุน้ ซึง่ รวมถึงหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะ
จัดสรรเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ในอัตราส่วน 20 หุน้ สามัญของ BCP ต่อ
1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ หรือคิดเป็ นจานวนไม่เกิน 68.8 ล้านหุน้ หรือประมาณร้อยละ 11.7 ของจานวนหุน้
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
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ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไปจ
่ านวน 590.0 ล้านหุน้ ในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ
จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ สิน้ 9,950.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,990.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 5.0 บาท
9.2

ผูถ้ ือหุ้น
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไป
่ สรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูถ้ ือหุ้น

1. BCP(1)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,399,999,994

99.9

1,399,999,994

70.4

2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

2

0.0

1,596(3)

0.0

3. นายวัชรพงศ์ ใสสุก

2

0.0

255(3)

0.0

4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

2

0.0

850(3)

0.0

1,400,000,000

100.0

1,400,002,695

70.4

-

-

ประมาณ
521,153,843

ประมาณ 26.1

6. ผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุน้ (2)

-

-

ไม่เกิน
68,843,462(4)

ไม่เกิน 3.5

รวมหุ้นที่ออกและเสนอขายต่อประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก

-

-

590,000,000

29.6

1,400,000,000

100.0

1,990,000,000

100.0

รวม
5. บุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการ
คุณของบริษทั ฯ

รวมทัง้ สิ้ น
หมายเหตุ:

(1)

(2)

(3)

(4)

BCP เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจโรงกลันน
่ ้ามันและธุรกิจจาหน่ายน้ามัน ณ วันที่ 7 มีนาคม
2559 BCP มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกดังแสดงในตารางหน้าถัดไป
ในกรณีทย่ี งั คงมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรรวมถึงหุน้ ในส่วนทีเ่ หลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ ี
สิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ บริษทั ฯ จะนาหุน้ ส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวทัง้ หมดไปรวมจัดสรรเพือ่ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัวไป
่
จานวนหุน้ ทีถ่ ือภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน คานวณภายใต้สมมติฐานว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้สทิ ธิจองซื้อและได้รบั จัดสรรเท่ากับจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จัดสรร
เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ จานวนไม่เกิน 68,846,157 หุน้ โดยมีสมมติฐานว่า
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ 3 ราย ซึ่งได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย นายวัชรพงศ์ ใสสุก และนางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ซึ่ง
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ จานวนรวม 2,695 หุน้ ใช้สทิ ธิจองซื้อและได้รบั จัดสรรเท่ากับ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรร
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ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

จานวนหุ้น(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. สานักงานประกันสังคม

197,084,697

14.3

2. กระทรวงการคลัง

137,442,767

10.0

3. กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

107,433,200

7.8

4. กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จากัด (มหาชน)

107,433,200

7.8

5. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

87,041,074

6.3

6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT

42,982,100

3.1

ั
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ ระยะยาวปนผล

42,041,500

3.1

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

38,397,543

2.8

9. AIA Company Limited-DI-LIFE

36,272,969

2.6

10. กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ ปนั ผล

20,881,500

1.5

รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

817,010,550

59.3

รวมจานวนหุ้นทัง้ หมด

1,376,923,157

100.0

ทีม่ า

9.3

: ตลาดหลักทรัพย์ฯ, www.set.or.th

สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น
- ไม่มี –

9.4

ข้อจากัดการโอนหุ้น

ไม่มขี อ้ จากัดการโอนหุ้นของบริษทั ฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้ เป็ นเหตุให้ผถู้ ือหุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติต่างด้าวถือหุ้นใน
บริษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
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9.5

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

9.4.1

บริษทั ฯ

บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมายแล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษทั ฯ และแผนการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือในแต่ละปี ตามความ
จาเป็ น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
9.4.2

บริษทั ย่อย

บริษทั ย่อยในประเทศไทย
บริษทั ย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษทั แต่ละบริษทั และตามกฎหมายแล้ว
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ กระแสเงิน สด หลัง จากหัก ข้อ ผูก พัน ของบริษัท แผนการลงทุน ในแต่ ละปี และข้อ พิจ ารณาอื่น ๆ ที่
กรรมการของบริษทั แต่ละบริษทั เห็นสมควร ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ
บริษทั ย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิ หรือกาไรสะสม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษทั แต่ละบริษทั และตาม
กฎหมายแล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษทั แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณา
อื่นๆ ทีก่ รรมการของบริษทั แต่ละบริษทั เห็นสมควร ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลจากบริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ อยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษทั ฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็ นการจัดสรรส่วนแบ่งกาไรให้แก่
นัก ลงทุน ทีเ ค ภาษีหกั ณ ที่จ่ า ยตามกฎหมายญี่ปุ่น เท่ ากับ ร้อยละ 20.42) ภาษีท่ีเ กี่ย วข้อ งอื่น ๆ ค่ าธรรมเนี ย มที่
เกีย่ วข้องในการทารายการ และผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
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