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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัท

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ณ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2547 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ยน จํ า นวน 20,400,278,730 บาท และทุ น ชํ า ระแล ว จํ า น วน
18,965,278,730 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,896,527,873 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัทฯ จะนําหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 143, 500,000 หุน จัดสรรดังนี้
(1)

หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ านวน 40,000,000 หุ น ในราคาหุ น ละ 10 บาทเสนอขายให แ ก ก รรมการและพนั ก งานของ
บริษัทฯ และพนักงานของ บจ. ไทยออยลมารีน ทั้ งนี้ ใหนายปติ ยิ้มประเสริฐมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย เชน คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่จะไดรับการจัดสรร ชื่อและจํานวน
หุ น ที่ ก รรมการและพนั ก งานแต ล ะรายที่ จะได รับ การจัด สรร ระยะเวลาในการจองซื้ อ และดํ าเนิ น การต าง ๆ
อัน จําเป น และสมควรอั น เกี่ยวเนื่ องอื่ น ๆ ตามที่ เห็ น สมควร สํ าหรับ หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เหลื อจากการจองซื้ อ
ใหกับกรรมการและพนักงาน ใหบริษัทฯ เสนอขายใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกลุมบริษัท ไทยออยล
จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนแลว

(2)

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90,000,000 หุน เสนอขายแกประชาชนทั่วไป

(3)

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 13,500,000 หุน สําหรับการใชสิทธิในการจัดสรรหุนสวนเกิน

ทั้งนี้ ให นายปติ ยิ้ม ประเสริฐ มี อํานาจในการพิ จารณากําหนดรายละเอี ยดและเงื่อนไขที่ เกี่ ยวกับ การเสนอขายให แก
ประชาชนและหุ น ที่ ใช ในการจั ด สรรหุ น ส ว นเกิ น เช น เงื่อ นไข ระยะเวลาจองซื้ อ หุ น ราคาเสนอขายการชํ าระราคาหุ น และ
ดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ณ วันที่ 22 กันยายน 2547 ภายหลังจากการเสนอขายหุนใหแกกรรมการและพนักงาน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน
20,400,278,730 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 19,365,278,730 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,936,527,873 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ (ภายใตสมมุติฐานวาไดมีการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบจ. ไทยออยลมารีนและไดมีการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปรวมทั้งมีการจัดสรรหุนสวนเกินครบทั้งจํานวน) บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน
20,400,278,730 บาท
นอกเหนือจากหุนสามัญ บริษัทฯ ไมมีหุนหรือหลักทรัพยประเภทอื่นแตอยางใด
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8.2

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุน

ณ วันที่ 22 กันยายน 2547 รายชื่อผูถือหุนรายใหญสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา
258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
1. บมจ. ปตท.
2. มอริเชียส ไทยออยล ซีเอชซี
3. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท เงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
8. ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
9. บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
10. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
หมายเหตุ: 1/ คํานวณจากหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 1,936,527,873 หุน

8.3

จํานวนหุน
(หุน)
948,074,281
705,038,190
70,454,438
32,380,518
28,990,807
24,344,568
18,911,745
18,726,590
11,235,954
7,490,636
7,490,636
1,873,138,363

สัดสวน
การถือหุน (รอยละ)1/
48.96
36.41
3.64
1.67
1.50
1.26
0.98
0.97
0.58
0.39
0.39
96.75

นโยบายการจายเงินปนผล

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตเปน การจายเงินป นผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให จายเงิน ป นผลไดเป นครั้งคราวเมื่อเห็ นวา
บริษั ท ฯ มี ผ ลกํ าไรสมควรจะทํ าเชน นั้ น แล ว ให รายงานการจายเงิน ป น ผลระหวางกาลดังกล าวให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น ทราบใน
การประชุมคราวตอไป ในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 25
ของกําไรสุทธิภายหลังจากการหักทุ นสํ ารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควร
สําหรับ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษั ทยอยจะพิจารณาและเสนอให
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เห็ น ชอบโดยมิ ไ ด กํ าหนดอั ต ราการจ ายเงิ น ป น ผลที่ แ น น อน แต ขึ้ น อยู กั บ แผนการลงทุ น ความจํ าเป น และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทยอยเห็นสมควร
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