บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

8.

โครงสร้ างเงินทุน

8.1

หลักทรัพย์ ของบริษัท

8.1.1

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 1,670.00 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน
1,670.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท และมีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ วเท่ำกับ 1,250.00 ล้ ำนบำท โดย
แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,250.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท ทังนี
้ ้ ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
3/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 420.00 ล้ ำนหุ้น โดยจัดสรร
ให้ กับประชำชน จำนวน 386.60 ล้ ำนหุ้น และจัดสรรให้ กับกรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย จำนวน 33.40 ล้ ำนหุ้น โดยหำกหุ้นส่วนที่จดั สรรให้ กับกรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบริ ษัท และ/
หรื อบริ ษัทย่อยนี ้เหลือจำกกำรจองซื ้อ ให้ นำหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อดังกล่ำวมำเสนอขำยต่อประชำชนพร้ อมหุ้นเพิ่มทุน
จำนวน 386.60 ล้ ำนหุ้น ที่กำหนดให้ จดั สรรให้ กบั ประชำชน ดังนันภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ
จดทะเบียนเท่ำกับ 1,670.00 ล้ ำนบำท และมีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ วเท่ำกับ 1,670.00 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสำมัญจำนวน 1,670.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
8.1.2

หลักทรัพย์อื่น
– ไม่มี –

8.1.3

ข้ อ ตกลงระหว่ำ งกลุ่มผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ใ นเรื่ อ งที่ มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรั พ ย์ หรื อ กำร
บริ หำรงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยโดยที่ข้อตกลงดังกล่ำวมีบริ ษัทร่วมลงนำมอยูด่ ้ วย
– ไม่มี –

8.2

ผู้ถอื หุ้น

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท 10 รำยแรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
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1. กลุม่ ครอบครัวรัชกิจประกำร 1/
- นายพิ ทกั ษ์ รัชกิ จประการ
- นายพิ พฒ
ั น์ รัชกิ จประการ
- นางสาวภัคจิ รา รัชกิ จประการ
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี
- นางสาวลภัสอร คชเสนี
- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล
2. นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
3. กลุม่ ครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช 2/
- นายวีรศักดิ์ วชิ รศักดิ์ พานิ ช
- นายพงษ์ ศกั ดิ์ วชิ รศักดิ์ พานิ ช
4. นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
5. กลุม่ ครอบครัวภูชชั วนิชกุล 3/
- นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิ ชกุล
- นางสุขวสา ภูชชั วนิ ชกุล
6. นำงเพ็ญนภำ พงษ์ สรุ พันธ์
7. นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
8. นำงสำวณัฐรดำ แย้ มฉำยำ
9. นำยชินวัฒน์ นิติสำคริ นทร์
10. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน 5/
11. ประชำชนทัว่ ไป
12. อื่นๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
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
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
548,535,634
32.85
129,243,634
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
9.35
145,960,000
8.74
10,100,000
0.61
75,569,340
4.53
36,790,274
2.20
36,385,000
2.18
405,274
0.02
29,120,000
1.74
29,120,000
1.74
19,400,000
1.16
15,200,000
0.91
32,055,752
1.92
386,600,000
23.15
6,409,000
0.38
1,670,000,000
100.00

หมำยเหตุ: 1/ กลุม่ ครอบครัวรัชกิจประกำร ประกอบด้ วย 1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ 2) นำยพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร ซึ่งเป็ นพี่ชำยของนำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร 3) นำงสำวภัคจิรำ รัชกิจประกำร
ซึง่ เป็ นน้ องสำวนำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร 4) นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัทและเป็ นพี่สำวของ
นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร 5) นำงสำวลภัสอร คชเสนี ซึ่งเป็ นลูกสำวของนำงฉัตรแก้ ว คชเสนี และ 6) นำงสำวจันทวรัจฉร์
จันทรศำรทูล ซึง่ เป็ นภรรยำของนำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
2/ กลุม่ ครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช ประกอบด้ วย 1) นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และ 2)
นำยวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช ซึง่ เป็ นบิดำของนำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
3/ กลุ่มครอบครั ว ภูชัชวนิ ชกุล ประกอบด้ ว ย 1) นำงสุข วสำ ภูชัชวนิ ช กุล ซึ่ง ด ำรงต ำแหน่ งเป็ นกรรมกำรบริ ห ำร และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และ 2) นำยชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นสำมีของนำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล
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4/ ประมำณกำรจำนวนหุ้นสำมัญภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นีใ้ นกรณีที่กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจองซื ้อครบตำมสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร
5/ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33.40 ล้ ำนหุ้น ให้ กับกรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในกรณีที่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทุก
คนจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิ จำนวนหุ้นที่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่ไม่ได้ เป็ นผู้
ถือหุ้นก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ จะถือหุ้นรวมกันเท่ำกับ 32.06 ล้ ำนหุ้น

8.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท

บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ของงบกำรเงิ น
เฉพำะบริ ษัทภำยหลังจำกหักภำษี และเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรองอื่น (ถ้ ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั น
ผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยูก่ บั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรใช้
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท โดยอยูภ่ ำยใต้ เงื่ อนไขที่วำ่ บริ ษัทจะต้ องมีเงินสดเพียงพอ
สำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำร
บริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลจะต้ องถูก
นำเสนอเพื่อขออนุมตั ิ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจ
อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้ รำยงำนให้ ที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย
PTC ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนี บริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท และกำแฟพันธุ
ไทย ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจร้ ำนกำแฟภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ของบริ ษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทภำยหลังจำกหักภำษี และเงินทุนสำรองตำม
กฎหมำยและเงินสำรองอื่น (ถ้ ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผล
กำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และ
กำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำน
ของบริ ษัท โดยอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่วำ่ บริ ษัทจะต้ องมีเงินสดเพียงพอสำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้ มติ
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลจะต้ องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้ รำยงำนให้ ที่
ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
บริ ษัทย่อยซึง่ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทภำยหลังจำกหักภำษี และทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรอง
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อื่น (ถ้ ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิ น สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท โดยอยู่
ภำยใต้ เงื่อนไขที่ว่ำ บริ ษัทจะต้ องมีเงินสดเพียงพอสำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ องก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมกำร
ของบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลจะต้ องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้ รำยงำนให้ ที่ประชุมใหญ่ผ้ ู
ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
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