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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัท
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ไดมีมติใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท จํานวน 75 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
300 ลานบาท โดยมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวดังนี้
(3) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 3 ลานหุน เสนอขายใหแก พนักงานของบริษัท โดยเมื่อวันที่
15 - 19 ตุลาคม 2553บริษัทไดดําเนินการเสนอขายหุนใหแกพนักงานในราคาเทากับ 3.50 บาท
และพนักงานใชสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวเต็มจํานวน
(4) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72 ลานหุน บวกกับจํานวนหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกพนักงาน
ของบริษัทภายใตขอ (1) ขางตนเสนอขายใหแกประชาชน ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายใหแก
พนักงานของบริษัทตาม (1) พนักงานใชสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวเต็มจํานวน จึงเสนอขายใหแก
ประชาชนไดในจํานวน 72 ลานหุน
ดังนั้น ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ลานบาท เรียกชําระแลว 228 ลานบาท โดยแบงเปน
หุนสามัญ 228 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72 ลานหุน
จัดสรรและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ภายหลังจากการเสนอขายหุนดังกลาว บริษัทจะมีทุน
ชําระแลวเปน 300 ลานบาท
8.2

ผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2553 และภายหลังการเสนอขายหุนแก พนักงาน
และประชาชน มีดังนี้
กอนการเสนอขายหุน
ภายหลังการเสนอขายหุน
จํานวนหุน
รอยละ
จํานวนหุน
รอยละ
1. กลุมปณฑรสูตร*
49,046,240
21.51
49,046,240
16.35
2. กลุมอัศวสุวรรณ**
49,046,240
21.51
49,046,240
16.35
3. นายนิพล สุวรรณเชษฐ
24,523,740
10.76
24,523,740
8.17
4. กลุมธนกิจสุนทร***
24,523,740
10.76
24,523,740
8.17
5. กลุมศรีศุภคณินทร****
24,523,740
10.76
24,523,740
8.17
6. นายวีรชัย วงศจีระศักดิ์
14,714,760
6.45
14,714,760
4.90
7. นายวันชัย สมบูรณผล
14,714,760
6.45
14,714,760
4.90
8. นายมาโนช อยูบรรยงค
14,714,760
6.45
14,714,760
4.90
9. นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
8,992,000
3.94
8,992,000
3.00
10. นายมุดตาฝา หมันงะ
200,000
0.09
200,000
0.07
11. นางสาววรรณฤดี ตัญฑโญภิญ
20
0.00
20
0.00
12. พนักงานบริษัท
3,000,000
1.32
3,000,000
1.00
IPO
72,000,000
24.00
รวม
228,000,000
100
300,000,000
100
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หมายเหตุ :
* กลุมปณฑรสูตร ประกอบดวย
1. นายธีรรัตน ปณฑรสูตร ถือหุนบริษัทจํานวน 49,046,230 หุน หรือคิดเปนรอยละ 21.51 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุน
2. นางตวงพร ปณฑรสูตร ซึ่งเปนภรรยาของ นายธีรรัตน ปณฑรสูตร ถือหุนบริษัทจํานวน 10 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
กอนการเสนอขายหุน
** กลุมอัศวสุวรรณ ประกอบดวย
1. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ ถือหุนบริษัทจํานวน 48,946,240 หุน หรือคิดเปนรอยละ 21.47 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุน
2. นางขวัญดารินทร อัศวสุวรรณ ซึ่งเปนภรรยาของ นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ ถือหุนบริษัทจํานวน 100,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.04 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุน
*** กลุมธนกิจสุนทรประกอบดวย
1. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร ถือหุนบริษัทจํานวน 24,423,740 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10.71 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุน
2. นางศรีสมร ตรีเพชรสมคุณ ซึ่งเปนมารดาของภรรยาของ นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร ถือหุนบริษัทจํานวน 100,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.04 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุน
**** กลุมศรีศุภคณินทรประกอบดวย
1. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร ถือหุนบริษัทจํานวน 23,523,740 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10.32 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุน
2. นางสุมัฐกาณฑ ศรีศุภคณินทร ซึ่งเปนภรรยาของ นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร ถือหุนบริษัทจํานวน 1,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.44 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุน

8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ
สํ า รองตามกฎหมาย ทั้ ง นี้ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได โดยจะขึ้ น อยู กั บ ผล
ประกอบการ แผนขยายธุ ร กิ จ สภาพคล อ ง ความจํ า เป น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต ทั้ ง นี้ ก าร
พิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ
จายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวให
รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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