บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน
:
100,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว
:
75,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ
:
150,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไว
:
0.50 บาทตอหุน
ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลว เพิ่มขึ้นเปน 100,000,000 บาท
8.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 10 เมษายน 2556
รายชื่อผูถือหุน
1. กลุมสองน้ํา
บริษัท สองน้ํา จํากัด 1/
นางเจีย เซียท โจน 2/
นายพรชัย จารุเมธี 2/
นายวิศิษฐ ลีนุตพงษ 2/
รวมกลุมสองน้ํา
2.กองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 3/
3.กองทุนสวนบุคคล United Overseas
Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด 4/
4. ครอบครัวหยกอุบล 5/
นางสาววราภรณ หยกอุบล
นายกิตติศักดิ์ หยกอุบล
รวมหยกอุบล
รวม
เสนอขายประชาชน
รวมทั้งสิ้น

ณ วันที่ 10 เมษายน 2556
จํานวน (หุน)
รอยละ

ภายหลังเสนอขายหุนตอประชาชน
จํานวน (หุน)
รอยละ

65,000,000
18,000,000
7,315,000
4,200,000
94,515,000
26,242,500

43.33
12.00
4.88
2.80
63.01
17.50

65,000,000
18,000,000
7,315,000
4,200,000
94,515,000
26,242,500

32.50
9.00
3.66
2.10
47.26
13.12

26,242,500

17.50

26,242,500

13.12

1,500,000
1,500,000
3,000,000
150,000,000

1.00
1.00
2.00
100.00
100.00

1,500,000
1,500,000
3,000,000
150,000,000
50,000,000
200,000,000

0.75
0.75
1.50
75.00
25.00
100.00

150,000,000

หมายเหตุ :
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1/ บริษัท สองน้ํา จํากัด ประกอบธุรกิจดานการลงทุน โดยมีผูถือหุน ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2555 คือ บริษัท สามลม จํากัด ถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 95.56 และบริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 4.44 ทั้งนี้ บริษัท สามลม จํากัด ประกอบธุรกิจดาน
การลงทุน โดยมีผูถือหุนรายใหญ ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คือ นายณัฐพล สารสาส นางสาววิสา สารสาส และนาย
อาษา สารสาส ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
2/ ในเดือนกุมภาพันธ 2555 บริษัท สองน้ํา จํากัด ไดขายหุนใหแก นางเจีย เซียท โจน นายพรชัย จารุเมธีและนายวิศิษฐ ลีนุตพงษ จํานวน 18,000,000
หุน 7,315,000 หุน และ 4,200,000 หุน ตามลําดับ โดยผูถือหุนดังกลาวเปนกลุมผูถือหุนเดียวกันกับบริษัท สองน้ํา จํากัด
3/ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 1 กรกฎาคม 2556 ไดเปลี่ยนชื่อกองทุนจาก กองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยู
โอบี (ไทย) จํากัด เปน กองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีธนาคารออมสิน
เปนผูรับประโยชนทอดสุดทาย
4/ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 1 กรกฎาคม 2556 ไดเปลี่ยนชื่อกองทุนจาก กองทุนสวนบุคคลธนาคารยูโอบี โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอ
บี (ไทย) จํากัด เปน กองทุนสวนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี
ธนาคารยูโอบีเปนผูรับประโยชนทอดสุดทาย
5/ นางสาววราภรณ หยกอุบลและนายกิตติศักดิ์ หยกอุบล เปนกลุมผูบริหารของบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เครื่องจักรกล
เกษตรไทย จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่เปนคูคารายใหญของบริษัทฯ

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว และการจายเงินปนผลนั้น
ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลองของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือ
หุนของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน

สวนที่ 2 หนาที่ 39

