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8. โครงสร้างเงิ นทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 2,054,265,670 บำท และเป็ นทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
จำนวน 1,454,265,670 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวนทัง้ สิน้ 1,454,265,670 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท สืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 5/2554 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2554 ทีป่ ระชุมได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์
อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอ
ขำยต่อประชำชน (Initial Public Offering) อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ยังมิได้ดำเนินกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำว
เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิ ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องกำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2555 จึงได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จัดสรร
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน
รวมมูลค่ำหุน้ ทัง้ สิน้ 600,000,000 บำท โดยภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุน
จดทะเบียนและทุนทีอ่ อกและชำระแล้วทัง้ สิน้ 2,054,265,670 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวนทัง้ สิ้น 2,054,265,670
หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
8.2 ผูถ้ ือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนกำรถือหุน้ ตำมทีป่ รำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 17 กันยำยน 2555 มีดงั นี้

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรี1
1. นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
2. นำยโชติพล เตชะไกรศรี
3. นำยสุเมธ เตชะไกรศรี
4. นำยจุมพล เตชะไกรศรี
รวมจานวนหุ้นกลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรี
5. นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ
6. นำงสำวศิรอิ ร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
7. นำยพงษ์ธร ฐปนำงกูร
8. นำยอนันตโชติ เชำวนโยธิน
9. ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอื่นๆ2
10. ประชำชนทัวไป
่
รวม

ก่อนเสนอขายหุ้น
แก่ประชาชนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1,088,765,550
24,000,100
11,000,000
10,000,000
1,133,765,650
91,000,000
80,000,000
71,000,000
60,000,000
18,500,020
1,454,265,670

หมำยเหตุ:
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74.9
1.7
0.8
0.7
78.0
6.3
5.5
4.9
4.1
1.3
100.0

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
แก่ประชาชนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1,088,765,550
24,000,100
11,000,000
10,000,000
1,133,765,650
91,000,000
80,000,000
71,000,000
60,000,000
18,500,020
600,000,000
2,054,265,670

53.0
1.2
0.5
0.5
55.2
4.4
3.9
3.5
2.9
0.9
29.2
100.0
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¹ กำรจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปนิ ยำมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี
2

กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธัน วำคม 2551 เท่ ำนัน้ มิใช่ กำรจัด กลุ่ม ตำมมำตรำ 258
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด

แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำด

ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอื่นประกอบไปด้ว ยผูถ้ อื หุน้ จำนวน 16 รำยที่มกี ำรถือหุน้ ไม่เกินรำยละ 2.0 ล้ำนหุน้ จำนวนรวมทัง้ สิน้ 18.5
ล้ำนหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.3 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดก่อนเสนอขำยหุน้ แก่ประชำชนในครัง้ นี้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.9 ของ
จำนวนหุน้ ทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนในครัง้ นี้

8.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน ดังนี้
1) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯกำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงิน
ได้ นิ ติบุ ค คลและทุ น ส ำรองตำมกฎหมำยทัง้ หมดแล้ ว โดยที่ก ำรจ่ ำ ยเงิน ป นั ผลนั น้ ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ
กำรดำเนินงำนปกติของบริษทั ฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี้กำรจ่ำยเงินปนั ผลอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั
ศักยภำพกำรเติบโตของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน ข้อกำหนดตำมสัญญำ
เงิน กู้ห รือ หุ้น กู้ข องบริษัท ฯและบริษัท ย่ อ ย รวมถึง ควำมจ ำเป็ น และควำมเหมำะสมใน อนำคตเพื่อ สร้ำ ง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ในอนำคต
2) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
 สำหรับ บริษัท ย่ อ ยที่บ ริษัท ฯถือ หุ้น ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 100 มีน โยบำยกำรจ่ ำ ยเงิน ป นั ผลให้ผู้ถือ หุ้น
ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตำมกฎหมำย
ทัง้ หมดแล้ว โดยที่ก ำรจ่ำ ยเงิน ป นั ผลนัน้ ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนปกติข องบริษัท ฯอย่ ำ งมี
นัยสำคัญ ทัง้ นี้กำรจ่ำยเงินปนั ผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ศักยภำพ กำรเติบโตของผลกำร
ดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน ข้อกำหนดตำมสัญญำเงินกูห้ รือหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคตเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นใน
อนำคต
 สำหรับบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนน้อยกว่ำร้อยละ 100 มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้
ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตำมกฎหมำย
ทัง้ หมดแล้ว โดยที่ก ำรจ่ำ ยเงิน ป นั ผลนัน้ ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนปกติข องบริษัท ฯอย่ ำ งมี
นัยสำคัญ ทัง้ นี้กำรจ่ำยเงินปนั ผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ศักยภำพกำรเติบโตของผลกำร
ดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน ข้อกำหนดตำมสัญญำเงินกูห้ รือหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นใน
อนำคต
 อย่ำงไรก็ตำม ปจั จุบนั บริษทั ร่วม มีเงื่อนไขในกำรรักษำเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินปนั ผลตำมสัญญำเงินกูย้ มื
ธนำคำร กล่ำวคือ กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน จะไม่จ่ำยเงินปนั ผล หรือแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรือ
ผลตอบแทนใดๆ แก่ผถู้ อื หุน้ ในช่วงระยะเวลำกำรกูย้ มื
 ทัง้ นี้ เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี จะไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลได้จนกว่ำจะได้ชำระคืนหนี้เงินกูย้ มื
จำกสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ มื ผูถ้ อื หุน้ และดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจำกเงินกูย้ มื ดังกล่ำวทัง้ จำนวนแล้ว
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