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8. โครงสร้ างเงินทุน
8.1

หลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 350 ล้ านบาท โดยเป็ นหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 260 ล้ านบาท คิดเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 520 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท บริ ษัทได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปและหรื อแก่กรรมการและ
พนักงานจานวน 180 ล้ านหุ้น ซึง่ ทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ เป็ นจานวนเงิน 350 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท
8.2

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 1 มิถนุ ายน 2556 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

I. กลุ่มครอบครัวรัตนสุวรรณชาติ
1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
2. นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชยั กุล***
3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
4. นางสาวสมพร น้ อยโรจน์
5. นายนิคม เพียรดี
6. นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์
7. นางสาวธนัชพร รุ่งธนกุล
8. นางธนนันท์ ซาโต
9. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ*
10. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด**
11. นายนิธิวชั ร์ ทิพย์อคั รยอด**
12. นายโทนี่ รัตนสุวรรณชาติ*
13. ด.ช. ศุภโชติ รัตนสุวรรณชาติ*
14. นายเอกศิษฐ์ ทิพย์อคั รยอด**
15. นางสาวรจเรจ แต้ มเจริฐ
16. นางสาวณัฐอัณณ์ น้ อยโรจน์
17. นายวิษณุ กลิ่นสุคนธ์
II. อื่นๆ (2 ราย)
1. นายบุญรัตน์ เอื ้อสุดกิจ
2. นางทวีรัตนา บุตรสุนทร
III. เสนอขายแก่ บุคคลทั่วไป
รวมทัง้ หมด

ณ วันที่ 12 มีนาคม 1 มิถุนายน 2556
จานวน (หุ้น)
513,800,000
315,000,000
40,000,000
30,000,000
24,200,000
24,200,000
23,600,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
6,200,000
4,200,000
2,000,000
520,000,000

ร้ อยละ
98.81
60.58
7.69
5.77
4.65
4.65
4.54
3.85
1.92
1.92
1.92
0.38
0.38
0.38
0.04
0.04
0.04
0.04
1.19
0.81
0.38
100.00

ภายหลังการเสนอขาย
แก่ บุคคลทั่วไป
จานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
513,800,000
73.40
315,000,000
45.00
40,000,000
5.71
30,000,000
4.29
24,200,000
3.46
24,200,000
3.46
23,600,000
3.37
20,000,000
2.86
10,000,000
1.43
10,000,000
1.43
10,000,000
1.43
2,000,000
0.29
2,000,000
0.29
2,000,000
0.29
200,000
0.03
200,000
0.03
200,000
0.03
200,000
0.03
6,200,000
0.89
4,200,000
0.60
2,000,000
0.29
180190,000,000
25.71
700,000,000
100.00

หมายเหตุ: * นายโทนี่ รัตนสุวรรณชาติ และ ด.ช. ศุภโชติ รัตนสุวรรณชาติ เป็ นบุตรชายของนายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
** นายเอกศิษฐ์ ทิพย์อคั รยอด และ นายนิธิวชั ร์ ทิพย์อคั รยอด เป็ นคูส่ มรสและบุตรชายของ นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด ตามลาดับ
*** นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชยั กุล เป็ นบุตรสาวของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
บุคคลตามรายนามลาดับที่ 4,5,6,15,16,17 มีความสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติของครอบครัวรัตนสุวรรณชาติ
บุคคลตามรายนามลาดับที่ 7 มีความสัมพันธ์เป็ นมารดาของผู้บริ หารในตระกูลรัตนสุวรรณชาติ
บุคคลตามรายนามลาดับที่ 8 มีความสัมพันธ์เป็ นพี่สาวของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ; นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด; นางสาวกนกนารถ รัตน
สุวรรณชาติ และ นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ

ส่วนที่ 2 หน้ า 49

บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

8.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล และสารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่
จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษัท
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