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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ณ วั น ที่ 14 มกราคม 2554 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 350,000,000 บาท และทุ น เรี ย กชํ า ระแล ว
350,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 350,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุน
ใหแกประชาชนทั่วไป จํานวน 150,000,000 หุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน 500,000,000 บาท มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบงเปนหุนสามัญ 500,000,000 หุน
8.1.2

ขอจํากัดการโอนหุน

การโอนหุนจะตองไมทําใหสัดสวนการถือหุนโดยบุคคลตางดาวมากกวารอยละ 49.0 ของหุนที่มีสิทธิออก
เสียงและจําหนายไดเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ 245,000,000 หุน ภายหลังจากการเสนอขายหุนใหแก
ประชาชนทั่วไป
8.1.3

หลักทรัพยอื่น
-ไมมี-

8.1.4

ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย
หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามอยูดวย
-ไมมี-
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8.2 ผูถือหุนของบริษัทฯ
ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 รายชื่อผูถือหุน โดยนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีดังนี้
กอนการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
สัดสวน
จํานวนหุนที่ถือ
(รอยละ)
130,000,000
37.1
49,372,500
14.1
31,412,500
9.0
28,057,500
8.0
20,272,500
5.8
19,915,000
5.7
19,912,500
5.7
16,875,000
4.8
16,875,000
4.8
5,035,000
1.4
5,020,000
1.4
3,132,500
0.9
3,127,500
0.9
440,000
0.1
250,000
0.1
250,000
0.1
52,500
0.0
350,000,000
100.0

ผูถือหุน
บริษัท ครบุรี แคปตอล จํากัด (1)
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นางสาวชลนที ถวิลเติมทรัพย
นายกันย ถวิลเติมทรัพย
นายธีรวัฒน ถวิลเติมทรัพย
นายโกศล นันทิลีพงศ
นางธาริณี เสริมลีลาธรรม
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย
นายรังสรรค ถวิลเติมทรัพย
เด็กชายธนสิทธิ์ ถวิลเติมทรัพย
เด็กชายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย
เด็กหญิงจิตสุภา ถวิลเติมทรัพย
นายอํานาจ รําเพยพงศ
นายเมธี สุขวาทยานนท
กระทรวงการคลัง
กลุมนักลงทุนทั่วไป

หลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
สัดสวน
จํานวนหุนที่ถือ
(รอยละ)
130,000,000
26.0
49,372,500
9.9
31,412,500
6.3
28,057,500
5.6
20,272,500
4.1
13,415,000
2.7
13,412,500
2.7
10,375,000
2.1
10,375,000
2.1
5,035,000
1.0
5,020,000
1.0
3,132,500
0.6
3,127,500
0.6
440,000
0.1
250,000
0.1
250,000
0.1
52,500
0.0
176,000,000
35.2
500,000,000
100.0

(1)

บริษัท ครบุรี แคปตอล จํากัด เปนบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 มี
ดังตอไปนี้
ผูถือหุน
นายกันย ถวิลเติมทรัพย
นายรังสรรค ถวิลเติมทรัพย
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นางสาวชลนที ถวิลเติมทรัพย
นายธีรวัฒน ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
เด็กชายธนสิทธิ์ ถวิลเติมทรัพย
เด็กหญิงจิตสุภา ถวิลเติมทรัพย
เด็กชายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
รวม

จํานวนหุนที่ถือ
10,500,000
6,500,000
6,500,000
5,200,000
5,200,000
5,200,000
4,050,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
50,000
52,200,000

สัดสวน
(รอยละ)
20.1
12.5
12.5
10.0
10.0
10.0
7.8
5.7
5.7
5.7
0.1
100.0
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตาม
กฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ
อยา งมี นั ยสํา คัญ ตามที่คณะกรรมการพิจ ารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดําเนินการดังกลาวจะตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกลาวนั้นใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปน
ผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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