บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

8.

โครงสร้างเงินทุน

8.1

หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 1,670.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน
1,670.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเท่ำกับ 1,250.00 ล้ำนบำท โดย
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1,250.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ทั้งนี้ ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
3/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 420.00 ล้ำนหุ้น โดยจัดสรร
ให้กับประชำชน จำนวน 386.60 ล้ำนหุ้น และจัดสรรให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย จำนวน 33.40 ล้ำนหุ้น โดยหำกหุ้นส่วนที่จัดสรรให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อยนี้เหลือจำกกำรจองซื้อ ให้นำหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อดังกล่ำวมำเสนอขำยต่อประชำชนพร้อมหุ้นเพิ่มทุน
จำนวน 386.60 ล้ำนหุ้น ที่กำหนดให้จัดสรรให้กับประชำชน ดังนั้นภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุน
จดทะเบียนเท่ำกับ 1,670.00 ล้ำนบำท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเท่ำกับ 1,670.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสำมัญจำนวน 1,670.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท
8.1.2

หลักทรัพย์อื่น
– ไม่มี –

8.1.3

ข้อ ตกลงระหว่ำ งกลุ่ มผู้ ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ใ นเรื่ อ งที่ มีผลกระทบต่ อกำรออกและเสนอขำยหลั กทรั พ ย์ หรื อ กำร
บริหำรงำนของบริษัทและบริษัทย่อยโดยที่ข้อตกลงดังกล่ำวมีบริษัทร่วมลงนำมอยู่ด้วย
– ไม่มี –

8.2

ผู้ถือหุ้น

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 10 รำยแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้
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1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประกำร 1/
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
- นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี
- นางสาวลภัสอร คชเสนี
- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล
2. นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
3. กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช 2/
- นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
- นายพงษ์ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
4. นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
5. กลุ่มครอบครัวภูชชั วนิชกุล 3/
- นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
- นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล
6. นำงเพ็ญนภำ พงษ์สุรพันธ์
7. นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร
8. นำงสำวณัฐรดำ แย้มฉำยำ
9. นำยชินวัฒน์ นิติสำครินทร์
10. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
11. ประชำชนทัว่ ไป
12. อื่นๆ
รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
547,896,660
43.83
128,704,660
10.30
75,323,000
6.03
70,000,000
5.60
33,869,000
2.71
60,000,000
4.80
180,000,000
14.40
335,040,000
26.80
155,960,000
12.48
145,960,000
11.68
10,000,000
0.80
75,469,340
6.04
36,385,000
2.91
36,385,000
2.91
29,120,000
2.33
29,120,000
2.33
19,400,000
1.55
15,200,000
1.22
6,409,000
0.51
1,250,000,000
100.00

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ 4/
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
548,583,545
32.85
129,291,545
7.74
75,323,000
4.51
70,000,000
4.19
33,969,000
2.03
60,000,000
3.59
180,000,000
10.78
335,140,000
20.07
156,060,000
9.34
145,960,000
8.74
10,100,000
0.60
75,569,340
4.53
36,835,924
2.21
36,385,000
2.18
450,924
0.03
29,120,000
1.74
29,120,000
1.74
19,400,000
1.16
15,200,000
0.91
31,962,191
1.91
386,600,000
23.15
6,409,000
0.38
1,670,000,000
100.00

หมำยเหตุ: 1/ กลุ่มครอบครัวรัชกิจประกำร ประกอบด้วย 1) นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 2) นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร ซึ่งเป็นพี่ชำยของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร 3) นำงสำวภัคจิรำ รัชกิจประกำร
ซึ่งเป็นน้องสำวนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร 4) นำงฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทและเป็นพี่สำวของ
นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร 5) นำงสำวลภัสอร คชเสนี ซึ่งเป็นลูกสำวของนำงฉัตรแก้ว คชเสนี และ 6) นำงสำวจันทวรัจฉร์
จันทรศำรทูล ซึ่งเป็นภรรยำของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร
2/ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช ประกอบด้วย 1) นำยพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท และ 2)
นำยวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช ซึ่งเป็นบิดำของนำยพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
3/ กลุ่มครอบครัว ภูชัชวนิ ชกุล ประกอบด้ ว ย 1) นำงสุข วสำ ภู ชัชวนิ ช กุล ซึ่ง ด ำรงต ำแหน่ งเป็น กรรมกำรบริห ำร และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และ 2) นำยชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นสำมีของนำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล
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4/ ประมำณกำรจำนวนหุ้นสำมัญภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจองซื้อครบตำมสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร

8.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะบริษัทภำยหลังจำกหักภำษีและเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรองอื่น (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปัน
ผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็นในกำรใช้
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ
สำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูก
นำเสนอเพื่อขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจ
อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะบริษัทภำยหลังจำกหักภำษีและเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรองอื่น (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปัน
ผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็นในกำรใช้
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ
สำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูก
นำเสนอเพื่อขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจ
อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
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