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ส่วนที่ 2.3 การจัดสรรและการกากับดูแลกิ จการ
9.
9.1

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนทีช่ าระแล้วจานวน 225,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ จานวน 2,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทัง้ นี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุน้ สามัญ เป็ นจานวน 900,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท และมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจานวน 75,000,000 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่จานวน 300,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท สาหรับเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่
เป็ นครัง้ แรก (IPO)
ทัง้ นี้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้แล้ว บริษทั จะมีทุนจดทะเบียนและทุน
ชาระแล้วเป็ น 300,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

9.2

ผูถ้ ือหุ้น
9.2.1 รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน
ทัวไป
่ สรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย IPO*
หลังการเสนอขาย IPO
รายชื่อ/กลุ่มผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(หุ้น)
กลุ่มนายสุระ คณิ ตทวีกลุ **
1
นายสุระ
คณิตทวีกุล
392,655,200
43.6 392,655,200
32.7
2
นางสาวณัฐนันท์
กีรติกรยศนันท์
36,000,000
4.0
36,000,000
3.0
3
นายชัยธวัฒน์
พาณิชย์ทวีกุล
18,000,000
2.0
18,000,000
1.5
4
นางพิมพ์วรา
พาณิชย์ทวีกุล
18,000,000
2.0
18,000,000
1.5
5
เด็กชายณฐ
พรรณรังษี
18,000,000
2.0
18,000,000
1.5
6
นางสาวรดาธร
พรรณรังษี
18,000,000
2.0
18,000,000
1.5
7
นางสาวมีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล
18,000,000
2.0
18,000,000
1.5
8
นายกฤษฏิรั์ ฐ
พาณิชย์ทวีกุล
18,000,000
2.0
18,000,000
1.5
รวมกลุ่มนายสุระ คณิ ตทวีกลุ
536,655,200
59.6 536,655,200
44.7
9
10
11
12

นายบัญชา
นางสาวอารี
นายกฤชวัฒน์
นายคงศักดิ ์

พันธุมโกมล
ปรีชานุกลู
วรวานิช
บรรณาสถิตย์กุล

211,024,800
70,600,000
37,840,000
27,000,000
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3.0
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รายชื่อ/กลุ่มผูถ้ ือหุ้น
13
14

นายสุรเดช
สร้อยรุ่งเรือง
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอขายประชาชนทัวไป
่
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขาย IPO*
หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(หุ้น)
16,880,000
1.9
16,880,000
1.4
- 300,000,000
25.0
100.0
900,000,000
100.0 1,200,000,000

* ปรับมูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้ เป็ น 0.25 บาทต่อหุน้
** การจัด กลุ่ ม นี้ เ พื่อ ให้ เ ป็ น ไปนิ ย ามของผู้ ท่ีเ กี่ย วข้อ งตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
9.2.2 ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ
บริหารงานของบริษทั ฯและสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงาน
-ไม่ม-ี
9.3

การออกหลักทรัพย์อื่น
9.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ
-ไม่ม-ี
9.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั ๋วเงิ น
-ไม่ม-ี

9.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุ มตั ิการกาหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปนั ผลของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
9.4.1 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลสาหรับบริษทั
บริษัท จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อย่างไรก็ตาม
บริษัท อาจพิจ ารณาจ่ า ยเงิน ป นั ผลแตกต่ า งไปจากนโยบายที่กาหนดไว้ไ ด้ โดยจะขึ้น อยู่ก ับผลประกอบการ
ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาเป็ นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของ
บริษทั รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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9.4.2 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษัทย่อยจะ
พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลโดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เช่น ผลการดาเนินงาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการของบริษทั ย่อย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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