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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติอนุมัติให บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 1,250 ลานบาท เปน 2,100 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 850 ลานหุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300,000,000 หุน และเสนอขายตอพนักงาน กรรมการและผูบริหาร จํานวน
30,000,000 หุน และเสนอขายตอประชาชนทั่วไปไมเกิน 520,000,000 หุน
ตอมา บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300,000,000 หุน และเสนอขายตอ
กรรมการและพนักงาน จํานวน 30,000,000 หุน ทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน
2,100,000,000 บาท (สองพันหนึ่งรอยลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,100,000,000 หุน (สองพันหนึ่งรอยลานหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 1,580,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบลานบาท) แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 1,580,000,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ (ภายใตสมมติฐานวามีการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายครบทั้งจํานวน) บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวเปนจํานวนไมเกิน 2,100,000,000 บาท (สองพันหนึ่งรอยลาน
บาท)
8.2

ผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

รายชื่อกลุมผูถือหุน
1. กลุมนายปราเสริฐ และนางวัลลีย
ปราสาททองโอสถ อันไดแก
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นางวัลลีย ปราสาททองโอสถ
2. นางสาวปรมาภรณ ปราสาททอง
โอสถ1
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
5. นางสาวสมฤทั ย ปราสาททอง
โอสถ
6. บริษัท สินสหกล จํากัด2
7. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน)

จํานวนหุน

รอยละ

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
ตอประชาชนและการเสนอขาย
หุนสามัญตอประชาชนโดยผูถือ
หุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
จํานวนหุน
รอยละ

3,83,021,100
31,000,000
478,959,920

24.24
1.96
30.31

3,83,021,100
31,000,000
268,959,920

18.24
1.48
12.81

319,700,000
155,040,000
77,542,900

20.23
9.81
4.91

319,700,000
155,040,000
77,542,900

15.22
7.38
3.69

63,934,400
17,905,600

4.05
1.13

63,934,400
17,905,600

3.04
0.85
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จํานวนหุน
52,896,080

รอยละ
3.35

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
ตอประชาชนและการเสนอขาย
หุนสามัญตอประชาชนโดยผูถือ
หุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
จํานวนหุน
รอยละ
52,896,080
2.52

1,580,000,000

100.00

520,000,000
2,100,000,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

รายชื่อกลุมผูถือหุน

8. ผู บ ริ ห ารพนั ก งานและผู ถื อ หุ น
อื่นๆ
9. ผูลงทุนทั่วไป
รวม

24.76
100.00

หมายเหตุ
1.

ผูถือหุนเดิมที่เสนอขายในครั้งนี้ จะเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ตนถืออยู จํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
(คิดเปนรอยละ 10 ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน โดยจะเปนการเสนอขายพรอม
กับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ แตการสงมอบและชําระราคา จะเกิดขึ้นในวันแรกที่หุนของ บริษัทฯ เริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาเสนอขายจะเทากับราคาที่เสนอขายตอประชาชน ทั้งนี้ หากมีการขายหุนสามัญดังกลาวได
ทั้งหมดแลว ผูถือหุนเดิมรายนี้จะถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวนเทากับ 268,959,920 หุน หรือคิดรวมกันเปนจํานวนเทากับรอยละ
12.81 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

2.

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บจ.สินสหกล มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 10.00 ลานบาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังนี้
รายชื่อผูถ ือหุน
1. นางวัลลีย ปราสาททองโอสถ
2. น.ส.ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
5. น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ
6. รอยโทสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ
รวม

8.3

จํานวนหุน

รอยละ
2,000
1,875
1,875
1,875
1,875
10,000

20.00
18.75
18.75
18.75
18.75
5.00
100.00

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทยอย อาจพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบาย ดังตอไปนี้

8.3.1

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตางๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัทฯ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและความตองการใช
เงินทุนของบริษัทฯ ในแตละป หรือขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ทั้งนี้ โดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได
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8.3.2

บมจ.การบินกรุงเทพ

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ในการพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยแตละบริษัท จะอยูภายใตการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ดังกลาว ตามขอเสนอของคณะกรรมการของบริษัทยอยแตละบริษัท โดยจะคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคลอง กระแส
เงินสด และสถานะทางการเงินของบริษัทยอยแตละบริษัท เงื่อนไขและขอจํากัดในการจายเงินปนผลตามที่กําหนดไวใน
สัญญาเงินกู หุนกู หรือสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่กําหนดใหบริษัทยอยแตละบริษัทตองปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต
และความจําเปนในการใชเงินลงทุน รวมถึงปจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละบริษัท เห็นสมควร
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