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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและกากับดูแลกิ จการ
9. โครงสร้างเงิ นทุน
9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
9.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
240,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 480,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.5 บำท ภำยหลังจำกกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญจำนวน 120,000,000 หุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิม่ เป็ น 300,000,000 บำท มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุน้ ละ 0.5 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 600,000,000 หุน้
9.1.2

ข้อจากัดการโอนหุ้น

กำรโอนหุน้ จะต้องไม่ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ โดยบุคคลต่ำงด้ำวมำกกว่ำร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงและจำหน่ำยได้เรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือ 294,000,000 หุน้ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่
ประชำชนทัวไป
่
9.1.3

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษทั ฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษทั ฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย
-ไม่ม-ี
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9.2 ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุ้น
กลุ่ม นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
รวม
ั
กลุ่ม นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
รวม
อื่นๆ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์
นำยกิตติเมศร์ สกุลลีลำรัศมี
นำยสุวรี ์ กุมำร
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล
นำยจิรโชติ โนศรี
รวม
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยซึง่ จองซือ้ หุน้ จำกกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน1
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

26.11
4.35
20.77
7.19
4.64
63.06

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

20.89
3.48
16.61
5.75
3.71
50.44

54,719,800
54,719,800
109,439,600

11.40
11.40
22.80

54,719,800
54,719,800
109,439,600

9.12
9.12
18.24

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
-

4.61
4.61
2.63
1.10
0.19
0.19
0.14
0.14
0.14
0.14
0.08
0.07
0.06
14.14
0.00

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
120,000,000

3.69
3.69
2.11
0.88
0.16
0.16
0.12
0.12
0.12
0.12
0.07
0.06
0.05
11.32
20.00

480,000,000

100.00

600,000,000

100.00

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี

1

สัดส่วนกำรถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
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9.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย ทัง้ นี้บริษทั ฯ
อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ได้โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ผลประกอบกำรฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องทำงกำรเงิน และ
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
บริษัทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทย่อย ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
ทัง้ นี้บริษัทย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลโดยคำนึงถึงป จั จัยต่ ำงๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผล
ประกอบกำรฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำย
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
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