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9. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
9.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริษัทมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 500.00 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท โดยมีทนุ เรี ยกชําระแล้ ว 375.00 ล้ านบาท คิดเป็ นหุ้นสามัญ 750.00 ล้ านหุ้น และภายหลังจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ บู ริหาร พนักงานและประชาชนในครัง้ นี ้จํานวน 250.00 ล้ านหุ้น ซึง่ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทนุ ชําระแล้ วรวม 500.00 ล้ านบาท คิดเป็ น
จํานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 1,000.00 ล้ านหุ้น
9.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี ้
ก่ อนการเพิ่มทุน
ภายหลังการเพิ่มทุน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
/1
1. บริษัท เอแอลที โฮลดิง้ จํากัด
500,000,000
66.67 500,000,000
50.00
กลุ่มครอบครั วผู้บริหาร
2. นางปรี ญาภรณ์
ตังเผ่
้ าศักดิ์
69,650,000
9.29
69,650,000
6.96
3. นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล
69,650,000
9.29
69,650,000
6.96
4. นายปยุต
ภูวกุลวงศ์
59,700,000
7.96
59,700,000
5.97
5. นางณัฐวรรณ
แซ่กงั
45,000,000
6.00
45,000,000
4.50
รวม
6. นายตะวัน
7. ประชาชนทัว่ ไป
รวม

สุนทรญาณกิจ

244,000,000
6,000,000
750,000,000

32.53 244,000,000
0.80
6,000,000
- 250,000,000
100.00 1,000,000,000

หมายเหตุ 1) บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จํากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น(หุ้น)

ร้ อยละ

1.

นางปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์

70,000

35.00%

2.

นางสาวปรี ยาพรรณ ภูวกุล

70,000

35.00%

3.

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

60,000

30.00%

200,000

100.00%

รวม
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24.40
0.60
25.00
100.00
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9.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
หลังหักทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่
กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กับความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และ
ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารงานของบริ ษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น สมควรหรื อ
เหมาะสม ทังนี
้ ้ การดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดย
ต้ องรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินของ
บริ ษัทย่อยหลังหักทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้ วย
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