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2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
1.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็ นจานวนหุ้น
สามัญทัง้ สิน้ 800,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียน 1,070,000,000 บาท แบ่งเป็ นจานวน
หุน้ สามัญทัง้ สิน้ 1,070,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ทัง้ นี้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้นาบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 270,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 1,070940,000,000 บาท
1.2 ข้อจากัดการโอนหุ้น
หุน้ ของบริษทั ฯ สามารถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด โดยการโอนหุน้ จะต้องไม่ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่าง
ด้าวเกินของบริษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
1.3 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
จานวนหุ้น (หุ้น)

กลุ่มชวนะนันท์
นายกฤษดา ชวนะนันท์
นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
นางสาวขจิตร ชวนะนันท์
นายวัชระ ชวนะนันท์
นายวิทยา ชวนะนันท์
นางอังศนา วัฒนานุกจิ
นางรัตติยา เอื้อสุนทรวัฒนา
บริษทั ชวนะนันท์ โฮลดิง้ จากัด
นางสมจิตร ชวนะนันท์
นายอัครรินทร์ ชวนะนันท์
นางสาวมธุรนิ ชวนะนันท์
นางวรรณี สิมะพิชยั เชษฐ์
นายพิษณุ ชวนะนันท์
นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
รวมกลุ่มชวนะนันท์นางสาวเข็ม
เงิน ฉัตรชัยยัญ
นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยยัญรวมกลุ่มชว
นะนันท์
2. หุน้ ทีเ่ สนอขายแก่ประชาชน

ร้อยละ

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชน
จานวนหุ้น (หุ้น)
ร้อยละ

1.

รวม

390,500,000
96,000,000
80,000,000
64,000,000
43,500,000
24,000,000
24,000,000
16,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000

48.80
12.00
10.00
8.00
5.44
3.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.38
0.38

390366,500,000
9672,000,000
8056,000,000
6440,000,000
43,500,000
24,000,000
24,000,000
16,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
3,000,000
3,000,000

77624,000,000

973.00

77624,000,000

24800,000,000

3100.00

24704,000,000
270236,000,000
1,070940,000,00
0

800,000,000
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100.00

36.49 38.99
8.97 7.66
7.48 5.96
5.98 4.26
4.0763
2.2455
2.2455
1.5070
0.7585
0.7585
0.7585
0.7585
0.2832
0.2832
72.53
2.55
2.2474.89
25.2311
100.00
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1.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสารองตาม
กฎหมายในแต่ละปี ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุนของบริษทั ในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ตลอดจนเงื่อนไขและข้อ กาหนดในสัญ ญาต่ า งๆ ที่บริษัท ฯ ผูก พันอยู่ คณะกรรมการอาจใช้ดุ ลพินิจ ในการแก้ไ ขหรือ
เปลีย่ นแปลงนโยบายจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจประกาศจ่ายเงินปนั ผลต่ ากว่าจานวนดังกล่าวหรือไม่จ่ายเงินปนั ผล ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัย
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง:
 ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประมาณการณ์สถานภาพทางการเงิน
 ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และแผนการลงทุน และ
 ข้อจากัดอื่นๆ ในการจ่ายเงินปนั ผล
ทัง้ นี้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีอ่ นุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลได้ โดยจะ
รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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