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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,545,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,545,000,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทและมีทุนชําระแลวทั้งสิ้น 1,156,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,156,000,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนจํานวน 389,000,000 หุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,545,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,545,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท
8.1.1

หลักทรัพยอื่นของบริษัทฯ
- ไมมี –

8.1.2

บริษัท พี.ซี.เอส พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PCW มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 450,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
45,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท

8.1.3

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PCD มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 350,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
35,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท

8.1.4

บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PCF มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 350,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
35,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท

8.1.5

ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยเพื่อการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย
- ไมมี -

สวนที่ 2 หนา 71

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

8.2

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนของบริษัทฯ

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (“มาตรา 258”) และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
4. ประชาชน
รวม
8.2.1

กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนหุน
578,000,000
577,999,990
10
0
1,156,000,000

รอยละ
50.00
50.00
0.00
0.00
100.00

ภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
578,000,000
37.41
577,999,990
37.41
10
0.00
389,000,000
25.18
1,545,000,000
100.00

บริษัท พี.ซี.เอส พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PCW มีรายละเอียดผูถือหุนดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. บริษัทฯ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
รวม
8.2.2

จํานวนหุน
44,999,998
1
1
45,000,000

รอยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

จํานวนหุน
34,999,998
1
1
35,000,000

รอยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PCD มีรายละเอียดผูถือหุนดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. บริษัทฯ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
รวม
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8.2.3

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PCF มีรายละเอียดผูถือหุนดังนี้
รายชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน
34,999,998
1
1
35,000,000

1. บริษัทฯ
2. นางวรรณา เรามานะชัย
3. นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
รวม
8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

8.3.1

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

รอยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

บริษัทฯ จะจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารง
เงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
8.3.2

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท พี.ซี.เอส พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”)

PCW จะจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอย จะพิจารณาจายเงินปนผลโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทยอย หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม
หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
8.3.3

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”)

PCD จะจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอย จะพิจารณาจายเงินปนผลโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทยอย หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม
หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
8.3.4

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท พี.ซี.เอส.ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”)

PCF จะจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอย จะพิจารณาจายเงินปนผลโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทยอย หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม
หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
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