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8. โครงสร้างเงนิทุน 
 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 

8.1.1 ทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทำ่กบั 1,670.00 ล้ำนบำท โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 

1,670.00 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และมีทนุจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วเท่ำกบั 1,250.00 ล้ำนบำท โดย
แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,250.00 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ทัง้นี ้ในกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
3/2555 เมื่อวนัที่ 23 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 420.00 ล้ำนหุ้น โดยจดัสรร
ให้กับประชำชน จ ำนวน 386.60 ล้ำนหุ้น และจัดสรรให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย จ ำนวน 33.40 ล้ำนหุ้น โดยหำกหุ้นสว่นที่จดัสรรให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัท และ/
หรือบริษัทยอ่ยนีเ้หลอืจำกกำรจองซือ้ ให้น ำหุ้นท่ีเหลอืจำกกำรจองซือ้ดงักลำ่วมำเสนอขำยต่อประชำชนพร้อมหุ้นเพิ่มทนุ
จ ำนวน 386.60 ล้ำนหุ้น ที่ก ำหนดให้จดัสรรให้กบัประชำชน ดงันัน้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้บริษัทจะมีทนุ
จดทะเบียนเทำ่กบั 1,670.00 ล้ำนบำท และมีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้วเทำ่กบั 1,670.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,670.00 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

 
8.1.2 หลกัทรัพย์อื่น 

 
– ไมม่ี – 
 

8.1.3 ข้อตกลงระหว่ำงกลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรือกำร
บริหำรงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ยโดยที่ข้อตกลงดงักลำ่วมีบริษัทร่วมลงนำมอยูด้่วย 
 
– ไมม่ี – 
 

8.2 ผู้ถอืหุ้น 
 
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญั

เพิ่มทนุในครัง้นี ้มีดงันี ้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามญั 4/ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. กลุม่ครอบครัวรัชกิจประกำร 1/ 547,896,660 43.83 548,535,634 32.85 
- นายพิทกัษ์ รชักิจประการ 128,704,660 10.30 129,243,634 7.74 
- นายพิพฒัน์ รชักิจประการ 75,323,000 6.03 75,323,000 4.51 
- นางสาวภคัจิรา รชักิจประการ 70,000,000 5.60 70,000,000 4.19 
- นางฉตัรแกว้ คชเสนี 33,869,000 2.71 33,969,000 2.03 
- นางสาวลภสัอร คชเสนี 60,000,000 4.80 60,000,000 3.59 
- นางสาวจนัทวรจัฉร์ จนัทรศารทูล 180,000,000 14.40 180,000,000 10.78 

2. นำยศกัดิ์อนนัต์ วจิิตรธนำรักษ์ 335,040,000 26.80 335,140,000 20.07 
3. กลุม่ครอบครัววชิรศกัดิ์พำนิช 2/ 155,960,000 12.48 156,060,000 9.35 

- นายวีรศกัด์ิ วชิรศกัด์ิพานิช 145,960,000 11.68 145,960,000 8.74 
- นายพงษ์ศกัด์ิ วชิรศกัด์ิพานิช 10,000,000 0.80 10,100,000 0.61 

4. นำงเลศิลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์ 75,469,340 6.04 75,569,340 4.53 
5. กลุม่ครอบครัวภชูชัวนชิกลุ 3/ 36,385,000 2.91 36,790,274 2.20 

- นายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกลุ 36,385,000 2.91 36,385,000 2.18 
- นางสขุวสา ภูชชัวนิชกลุ - - 405,274 0.02 

6. นำงเพ็ญนภำ พงษ์สรุพนัธ์ 29,120,000 2.33 29,120,000 1.74 
7. นำยสรุชยั โชติจฬุำงกรู 29,120,000 2.33 29,120,000 1.74 
8. นำงสำวณฐัรดำ แย้มฉำยำ 19,400,000 1.55 19,400,000 1.16 
9. นำยชินวฒัน์ นิติสำครินทร์ 15,200,000 1.22 15,200,000 0.91 
10. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 5/ - - 32,055,752 1.92 
11. ประชำชนทัว่ไป - - 386,600,000 23.15 
12. อื่นๆ 6,409,000 0.51 6,409,000 0.38 

รวม 1,250,000,000 100.00 1,670,000,000 100.00 
หมำยเหต:ุ 1/ กลุม่ครอบครัวรัชกิจประกำร ประกอบด้วย 1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร

ผู้จดักำรใหญ่ 2) นำยพิพฒัน์ รัชกิจประกำร ซึ่งเป็นพี่ชำยของนำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 3) นำงสำวภคัจิรำ รัชกิจประกำร 
ซึง่เป็นน้องสำวนำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 4) นำงฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทและเป็นพี่สำวของ
นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 5) นำงสำวลภสัอร คชเสนี ซึ่งเป็นลกูสำวของนำงฉัตรแก้ว คชเสนี และ 6) นำงสำวจนัทวรัจฉร์ 
จนัทรศำรทลู ซึง่เป็นภรรยำของนำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 

 2/ กลุม่ครอบครัววชิรศกัดิ์พำนิช ประกอบด้วย 1) นำยพงษ์ศกัดิ์ วชิรศกัดิ์พำนิช ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท และ 2) 
นำยวีรศกัดิ์ วชิรศกัดิ์พำนิช ซึง่เป็นบิดำของนำยพงษ์ศกัดิ์ วชิรศกัดิ์พำนิช 

 3/ กลุ่มครอบครัวภูชัชวนิชกุล ประกอบด้วย 1) นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริหำร และ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และ 2) นำยชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ ซึง่เป็นสำมีของนำงสขุวสำ ภชูชัวนิชกลุ 
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 4/ ประมำณกำรจ ำนวนหุ้นสำมญัภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีใ้นกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยทกุคนจองซือ้ครบตำมสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรร 

 5/ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 33.40 ล้ำนหุ้น ให้กับกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยทกุ
คนจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุตำมสิทธิ จ ำนวนหุ้นที่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ไม่ได้เป็นผู้
ถือหุ้นก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้จะถือหุ้นรวมกนัเทำ่กบั 32.06 ล้ำนหุ้น 

 

8.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 
 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงิน

เฉพำะบริษัทภำยหลงัจำกหกัภำษีและเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยและเงินส ำรองอื่น (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปัน
ผลดงักลำ่วอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่ง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้
เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุ และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยั
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่วำ่ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ
ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูก
น ำเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ
อนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 
 
PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท และกำแฟพนัธุ

ไทย ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจร้ำนกำแฟภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 30 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะบริษัทภำยหลงัจำกหกัภำษีและเงินทนุส ำรองตำม
กฎหมำยและเงินส ำรองอื่น (ถ้ำมี) อยำ่งไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผล
กำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่ง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุ และ
กำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำน
ของบริษัท โดยอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่วำ่ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้มติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมตัิ ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

 
บริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อย

กวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะบริษัทภำยหลงัจำกหกัภำษีและทนุส ำรองตำมกฎหมำยและเงินส ำรอง
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อื่น (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่
ภำยใต้เง่ือนไขที่ว่ำ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำร
ของบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถกูน ำเสนอเพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปัน
ผลระหวำ่งกำล ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมใหญ่ผู้
ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 


