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8. โครงสร้ างเงินทุน
8.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที 2 กันยายน 2554 มีดงั นี 
ทุนจดทะเบียน
:
800,000,000 บาท
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว
:
600,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
:
600,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้
:
1 บาทต่อหุ้น
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง นี บริ ษัทจะมีทนุ ชําระแล้ วเพิมขึ นเป็ น 800 ล้ านบาท
8.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที 29 เมษายน 2554
รายชื"อผู้ถอื หุ้น

1. กลุม่ จิรธรรมศิริ 1/
2. กลุม่ หาญสวัสดิD 2/
3. นางสาวปรี ยานุช ปานะนนท์
4. นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์
5. นายอุกฤษฎ์ ตัณฑเสถียร
6. นายถิรเดช พรหมศริ น
รวม
เสนอขายประชาชน
รวม

ณ วันที" 29 เมษายน 2554

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน

จํานวนหุ้น
507,000,000
34,000,000
18,200,000
18,000,000
16,800,000
6,000,000
600,000,000
600,000,000

จํานวนหุ้น
507,000,000
34,000,000
18,200,000
18,000,000
16,800,000
6,000,000
600,000,000
200,000,000
800,000,000

ร้ อยละ
84.50
5.67
3.03
3.00
2.80
1.00
100.00
100.00

ร้ อยละ
63.38
4.25
2.28
2.25
2.10
0.75
75.00
25.00
100.00

หมายเหตุ : 1/ กลุม่ จิรธรรมศิริ ประกอบด้ วย
1. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจํานวน 408,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51.00 ของทุนชําระแล้ วภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน
2. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจํานวน 40,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.06 ของทุนชําระแล้ วภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน
3. นางสาวคู เมน ไว ถือหุ้นจํานวน 40,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.06 ของทุนชําระแล้ วภายหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
4. นางสาวกันยากร พงษ์ พานิช ถือหุ้นจํานวน 18,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.25 ของทุนชําระแล้ วภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน
2/
กลุม่ หาญสวัสดิD ประกอบด้ วย
1. นางสาวโรสลิน หาญสวัสดิD ถือหุ้นจํานวน 19,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.38 ของทุนชําระแล้ วภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน
2. นายโดม หาญสวัสดิD ถือหุ้นจํานวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.88 ของทุนชําระแล้ วภายหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
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8.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่า ยเงินปั นผลในอัตราไม่ตํา กว่าร้ อยละ 40 ของกํา ไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกําหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลีย นแปลงขึ นอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร นอกจากนี  เงือนไขของสัญญาเงินกู้ได้ ระบุว่า บริ ษั ท
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ก็ตอ่ เมือบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ นําหุ้นเข้ าจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (“บริ ษัทย่อย”) มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัท
กําหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
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