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การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเป็ นทุนจดทะเบียนเรียกชาระ
แล้วเท่ากับ 225,000,000 บาท (สองร้อยยีส่ บิ ห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 225,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึง่ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ประชาชนใน
ครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 300,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
9.2 ผูถ้ ือหุ้น
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ สรุปได้
ดังนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มครอบครัววิ มลเฉลา1)
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา2)
3. นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา3)
4. นายกฤติน วิมลเฉลา3)
รวมกลุ่มครอบครัววิ มลเฉลา
5. นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
6. นางสาวนคนันท์ ณีศะนันท์
7. นายอนันต์ ศิรภิ ูรกิ าญจน์
8. นายชาติชาย พุคยาภรณ์
9. นางพูลสุข มกรานนท์
รวม
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชน
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
103,050,000
25,650,000
25,650,000
25,650,000
180,000,000
14,400,000
14,400,000
9,000,000
3,600,000
3,600,000
225,000,000
225,000,000

45.80
11.40
11.40
11.40
80.00
6.40
6.40
4.00
1.60
1.60
100.00
100.00

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
103,050,000
25,650,000
25,650,000
25,650,000
180,000,000
14,400,000
14,400,000
9,000,000
3,600,000
3,600,000
225,000,000
75,000,000
300,000,000

34.35
8.55
8.55
8.55
60.00
4.80
4.80
3.00
1.20
1.20
75.00
25.00
100.00

หมายเหตุ: 1) การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปตามนิยามผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไข) แต่อย่างใด
2) นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลาเป็ นภรรยาของนายเกียรติ วิมลเฉลา
3) นางสาวกฤติน า วิม ลเฉลา และนายกฤติน วิม ลเฉลา เป็ น บุ ต รที่บ รรลุ นิ ต ภาวะแล้ว ของนายเกีย รติ วิม ลเฉลาและ
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
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9.3

สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น
-ไม่ม-ี

9.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล และทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคานึงถึง
ปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายปนั ผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานตามปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุ รกิจ ความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปจั จัยอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ฯ ตามความเห็นสมควรหรือ
เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั โดยมติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลจะต้องนาเสนอเพื่อขอ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่กรณีการจ่ ายเงินปนั ผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้
ดาเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไรสมควรพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลโดยไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ แล้วรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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