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กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

9. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

9.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 533,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 106,600,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท  ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ บรษิทัจะมทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เพิม่เป็น 
613,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวนหุน้ 122,600,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
 
9.2 ผูถ้ือหุ้น 

 บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ก่อนเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป (ก่อน IPO) และภายหลงัการเสนอขายหุน้ 
IPO 

 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ก่อน IPO ณ วนัที ่18 ธนัวาคม 2556 ภายหลงั IPO 
 

 
จ านวนหุน้ทีถ่อื 

(หุน้) 
คดิเป็นสดัสว่น 

(รอ้ยละ) 
จ านวนหุน้ทีถ่อื 

(หุน้) 
คดิเป็นสดัสว่น 

(รอ้ยละ) 
1 บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั* 34,796,833 32.64 34,796,833 28.38 
2 นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก 19,369,300 18.20 19,369,300 15.80 
3 นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย 11,041,300 10.36 11,041,300 9.01 
4 นายศริวตัร หวัง่หล*ี* 11,002,800 10.32 11,002,800 8.97 
5 นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์ส 5,750,200 5.39 5,750,200 4.69 
6 นายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว 5,669,500 5.32 5,669,500 4.62 
7 นางสาวจุนร ิซงิอิุระ*** 2,881,600 2.70 2,881,600 2.35 
8 นายสมยศ สธุรีพรชยั*** 2,520,000 2.36 2,520,000 2.06 
9 นายสามารถ จริะด ารง 1,992,600 1.87 1,992,600 1.63 
10 นางจติราภรณ์ หวัง่หล*ี* 1,146,500 1.08 1,146,500 0.94 
11 ผูถ้อืหุน้อื่น 10,429,367 9.76 10,429,367 8.51 
12 ประชาชนทัว่ไป - - 16,000,000 13.05 
 รวม 106,600,000 100.00 122,600,000 100.00 

* บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั ประกอบไปดว้ยครอบครวัจริะด ารง ถอืหุน้รอ้ยละ 96.67 ผูบ้รหิารถอืหุน้รอ้ยละ 3.33 
** นายศริวตัร หวัง่หล ีและนางจติราภรณ์ หวัง่หล ีถอืเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนัเนื่องจากเป็นสามแีละภรรยา 
***นายสมยศ สุธรีพรชยัและ นางสาวจุนร ิซงิอุิระ ถอืเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนัเนื่องจากเป็นสามแีละภรรยา 

 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ขา้งตน้มคีวามเป็นอสิระในการลงคะแนนเสยีง จงึไม่มกีารนับรวมเป็นการถอืหุน้ภายใต้กลุ่มผูถ้อื

หุน้เดยีวกนั ยกเวน้ กลุ่มนายศริวตัร หวัง่หล ีและ กลุ่มนายสมยศ สธุรีพรชยั 
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 บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั 

บรษิัท เอส ชาร์เตอร์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท  เรยีกช าระแล้ว 150,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 30,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท   

รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสดุ (ณ วนัที ่20 มกราคม 2557) 

 รายชื่อผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) คดิเป็นสดัสว่น (รอ้ยละ) 
1 นางสาวกตกิา จริะด ารง 9,427,015 31.42 
2 นายกานต ์จริะด ารง 9,407,815 31.36 
3 นายสามารถ จริะด ารง 8,784,400 29.28 
4 ผูถ้อืหุน้อื่น 2,380,770 7.94 
 รวม 30,000,000 100.00 

 
ผูถ้อืหุ้นระดบัสุดทา้ย (Ultimate Shareholder) ของบรษิัทฯ ทีถ่อืหุน้ผ่านบรษิทั เอส ชารเ์ตอร์ จ ากดั ไดแ้ก่  

นางสาวกตกิา จริะด ารง นายกานต ์จริะด ารง และนายสามารถ จริะด ารง ทัง้นี้ในการพจิารณานบัรวมการถอืหุน้ภายใต้
กลุ่มเดยีวกนัในบรษิทัฯ โดยพจิารณาขึน้ไปจนถงึผูถ้อืหุน้ระดบัสดุทา้ยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 คุณกตกิา จริะด ารงซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 100 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 จดัเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
กบับรษิทั  เอส ชารเ์ตอร ์ จ ากดั เน่ืองจากเขา้ลกัษณะตาม มาตรา 258 พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยซ์ึง่ใหน้บัรวมนิตบิุคคลทีถู่กถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 
เป็นกลุ่มเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ 

 คุณกานต ์ จริะด ารงซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 100 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 จดัเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
กบับรษิทั  เอส ชารเ์ตอร ์ จ ากดั เน่ืองจากเขา้ลกัษณะตาม มาตรา 258 พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยซ์ึง่ใหน้บัรวมนิตบิุคคลทีถู่กถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 
เป็นกลุ่มเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ 

 คุณสามารถ จริะด ารงซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 1,992,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 จดัเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่ม
เดยีวกนักบับรษิทั  เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั เน่ืองจากเขา้ลกัษณะตาม มาตรา 258 พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยซ์ึง่ใหน้บัรวมนิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้มอี านาจในการจดัการเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรพัย ์
เป็นกลุ่มเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ 
 

9.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 จากก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ละเงนิส ารอง
ต่างๆ ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ อาจพจิารณาก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลในอตัราน้อยกว่าที่ก าหนด
ขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และสภาพคล่องของบรษิทัฯ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน
ของบรษิทัฯ โดยการจ่ายเงนิปนัผลจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่าง
กาลซึง่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั แลว้แจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อทราบในคราวต่อไป 

 


