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ส่ วนที่ 2.3
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท โดยเป็ นทุ น จดทะเบี ย นที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล้ วจํ า นวน 225,000,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ นสามั ญ จํ า นวน
450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท บริ ษัทได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลทัว่ ไป ผู้บริ หารที่มิใช่
กรรมการของบริ ษัทและพนักงานของบริ ษัทรวมจํานวนรวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึ่งทุนชําระแล้ ว
ภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ เป็ นจํานวนเงิน 300,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท
9.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสดงได้ ดงั ตารางข้ างล่างนี ้
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จํานวน (หุ้น) ร้ อยละ
153,939,380
34.21
108,939,320
24.21
66,857,280
14.86
46,298,200
10.29
15,577,060
3.46
15,576,960
3.46
15,576,960
3.46
15,576,960
3.46
11,657,880
2.59

นางอารยา คงสุนทร
นายชูเดช คงสุนทร
นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
นางฟุง ไตย ไวย
นายลิม เมง ปุย
นายเลียน ฮก ลุง
นางสาวชู ยิ โนจ
นายราม ตันติกลุ สุนทร

10. เสนอขายแก่ บุ ค คลทั่ ว ไป ผู้ บริ ห ารที่ มิ ใ ช่
กรรมการและพนักงานของบริษัท:
- บุคคลทัว่ ไป
- ผู้บริหารที่มิใช่กรรมการและพนักงานของบริษัท
รวมทัง้ หมด

ภายหลังการเสนอขาย
แก่ บุคคลทั่วไป
จํานวน (หุ้น) ร้ อยละ
153,939,380
25.65
108,939,320
18.15
66,857,280
11.14
46,298,200
7.72
15,577,060
2.60
15,576,960
2.60
15,576,960
2.60
15,576,960
2.60
11,657,880
1.94

-

-

142,500,000
7,500,000

23.75
1.25

450,000,000

100.00

600,000,000

100.00
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9.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรั บงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั น ผลดัง กล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทังนี
้ ้ มติของ
คณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
9.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อยและ/หรื อบริษัทร่ วม:
กําหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม ในอัตราร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมอาจ
กําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจําเป็ นที่จะต้ องนําเงินกําไรสุทธิจํานวน
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
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