ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

8.

โครงสร้ างเงินทุน

8.1

หลักทรัพย์ ของบริษัท

ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2556 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 180 ล้ ำนบำท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ ว 110 ล้ ำนบำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 110 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 70 ล้ ำนหุ้น เพื่อเสนอขำยให้ แก่ 1) กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน จำนวนไม่เกิน 7.70 ล้ ำน
หุ้น และ 2) ประชำชน จำนวน 62.30 ล้ ำนหุ้น ดังนัน้ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของ
บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน และประชำชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ ที่ออกและชำระแล้ วเพิ่มเป็ น 180 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำกกำรเสนอขำยให้ แก่ประชำชนจำนวน 70 ล้ ำนหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 38.89 ของทุนที่ออกและชำระแล้ ว
ทังหมดภำยหลั
้
งจำกกำรเสนอขำยหุ้นให้ แก่ประชำชนในครัง้ นี ้
8.2

ผู้ถอื หุ้นของบริษัท

8.2.1

รายชื่อผู้ถอื หุ้นสูงสุด

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2556 รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริ ษัท โดยนับรวมกำรถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกันตำมมำตรำ 258
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“มำตรำ 258”) และผู้ถือหุ้นที่อยูภ่ ำยใต้ กลุม่ เดียวกัน ก่อนและ
หลังกำรเสนอขำยหุ้นให้ แก่ประชำชนมีรำยละเอียดดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท นทลิน จำกัด 1/
นำยเชิดชู ปำนบุญห้ อม และคูส่ มรส 2/
นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร
กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและ
บริ ษัทในกลุม่ นทลิน 3/
5. ประชำชน
รวม
1.
2.
3.
4.

1/

ก่ อนการเสนอขายหุ้น
ให้ แก่ ประชาชน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
84,999,800
77.27
20,000,200
18.18
5,000,000
4.55

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
ให้ แก่ ประชาชน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
84,999,800
47.22
20,000,200
11.11
5,000,000
2.78

-

-

7,700,000

4.28

110,000,000

100.00

62,300,000
180,000,000

34.61
100.00

ณ วันที่ 14 มกรำคม 2556 บริษัท นทลิน จำกัด มีทนุ จดทะเบียนและทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ ว 358.32 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
3,583,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท (ข้ อมูลสรุปของบริษัท นทลิน จำกัด แสดงอยูใ่ น ข้ อ 2.2 ภำพรวมของกำรประกอบธุรกิจ) โดย
รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกของบริษัท นทลิน จำกัด (ณ วันที่ 16 มกรำคม 2556) มีดงั ต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2-8 หน้ ำ 64

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

โครงสร้ างการถือหุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
ร้ อยละ
*
1. กลุม่ ปำนบุญห้ อม
2,442,557
68.17
***
1.1 นายเชิ ดชู ปานบุญห้อม
764,690
21.34
1.2 นางวิ ไลศรี ปานบุญห้อม
1,196,367
33.39
1.3 นางสาวปาลีรฐั ปานบุญห้อม
160,500
4.48
**, ***
1.4 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
160,500
4.48
1.5 นายปวีณ ปานบุญห้อม
160,500
4.48
**, ***
2. นำยสุรพล มีเสถียร และคูส่ มรส
278,126
7.76
3. นำยเฉลียว บัวน ้ำจืด
197,579
5.51
4. นำงสัญญลักษณ์ ภักดิส์ ขุ เจริญ
110,000
3.07
***
5. นำยจรัญ อภิชำตบรรลือ
57,771
1.61
***
6. นำยชำญณรงค์ ถึงฝั่ ง
56,496
1.58
***
7. ว่ำที่ ร.ต. ชำญวิทย์ อนัคกุล ร.น.
47,116
1.31
***
8. นำงสำวฤทัยรัตน์ จิวะพงษ์ กลุ
41,202
1.15
**, ***
9. นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สขุ
41,080
1.15
10. นำงฉอเลำะ วรรณพฤกษ์
36,533
1.02
11. อื่นๆ
274,740
7.67
รวม
3,583,200
100.00
* กำรจัดกลุม่ นี ้เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้
มิใช่กำรจัดกลุม่ ตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไข) แต่อย่ำงใด
** เป็ นกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัท
*** เป็ นกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทในกลุม่ นทลิน
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท นทลิน จากัด

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจนขึ ้น

2/

สัดส่วนกำรถือหุ้นของนำยเชิดชู ปำนบุญห้ อมและคูส่ มรส มีรำยละเอียดดังนี ้

รายชื่อ
1. นำยเชิดชู ปำนบุญห้ อม
2. นำงวิไลศรี ปำนบุญห้ อม
รวม
3/

ก่ อนการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชน
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
20,000,100
18.18
100
0.00
20,000,200
18.18

หลังการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชน
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
20,000,100
11.11
100
0.00
20,000,200
11.11

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
และบริษัทในกลุม่ นทลิน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท จำนวน 7 รำย
รายชื่อ

1. นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม

ตาแหน่ ง

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /

จานวนหุ้นที่ถือ
ก่ อนได้ รับการ
จัดสรร (หุ้น)
-
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จานวนหุ้นที่
ได้ รับการจัดสรร
สูงสุด (หุ้น)
1,500,000

สัดส่ วนการถือ
หุ้นภายหลังการ
จัดสรร (ร้ อยละ)
0.83
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

2. นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สขุ
3. นำยสุรพล มีเสถียร
4. นำยชญำน์วตั ทีฆไมตรี
5. นำงกุสมุ ำ วรรณพฤกษ์
6. นำงสิรำณี โกมินทรชำติ
7. นำงศิริวรรณ จำมพันธ์

จานวนหุ้นที่ถือ
ก่ อนได้ รับการ
จัดสรร (หุ้น)

จานวนหุ้นที่
ได้ รับการจัดสรร
สูงสุด (หุ้น)

สัดส่ วนการถือ
หุ้นภายหลังการ
จัดสรร (ร้ อยละ)

-

1,000,000

0.56

-

1,000,000
200,000

0.56
0.11

-

200,000

0.11

-

200,000
200,000

0.11
0.11

-

4,300,000

2.39

กรรมกำรผู้จดั กำร / รักษำกำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร / ผู้จดั กำรฝ่ ำย
ขำย
กรรมกำบริหำร / ผู้จดั กำรฝ่ ำย
กำรเงินและบัญชี
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริกำรลูกค้ ำ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยควบคุมคุณภำพ
และลูกค้ ำสัมพันธ์

รวม

 กรรมกำรและผู้บริหำรของกลุม่ นทลิน จำนวน 7 รำย

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจนขึ ้น

นำยชำญวิทย์ อนัคกุล
นำยชำญณรงค์ ถึงฝั่ ง
นำยสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์
นำงพนิดำ ตำละโสภณ
นำยวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์
นำงสำวลัดดำวัลย์ ชูบำล
นำงวิศวำณี ไชยวัฒนสกุล
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ
ก่ อนได้ รับการ
จัดสรร (หุ้น)
-

จานวนหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรรสูงสุด
(หุ้น)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,400,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
ภายหลังการ
จัดสรร (ร้ อยละ)
0.56
0.56
0.56
0.06
0.06
0.06
0.06
1.89

ทังนี
้ ้ กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมกำร และ/หรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท และบริ ษัทในกลุ่มนทลิน จะอยู่ภำยใต้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเดียวกันกับ
กำรจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขำยให้ แก่ประชำชน โดยเสนอขำยให้ ในรำคำเดียวกับรำคำที่บริษัทเสนอขำยต่อประชำชน

8.2.2

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ โี ดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัท
อย่ างมีนัยสาคัญ

บริ ษัท นทลิน จำกัด ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท ได้ สง่ ตัวแทนเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน คือ นำยพร้ อม
พงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ นำยสุรพล มีเสถียร และนำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม
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8.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ตำ่ กว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ นิติบคุ คลและหลังหัก
สำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้มี
อำนำจอนุมตั ใิ นกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อ
จ่ำยชำระหนี ้เงินกู้ยืม แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำร หรื อเพือ่ สนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจำก
กำรเปลีย่ นแปลงของสภำวะตลำด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมกำรบริ ษัทที่พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวนัน้ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จำ่ ยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
ได้ แล้ วให้ รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
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