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9. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
9.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 500.00 ล้ ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บำท โดยมีทนุ เรี ยกชำระแล้ ว 375.00 ล้ ำนบำท คิดเป็ นหุ้นสำมัญ 750.00 ล้ ำนหุ้น และภำยหลังจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ผ้ บู ริ หำร พนักงำนและประชำชนในครัง้ นี ้จำนวน 250.00 ล้ ำนหุ้น ซึง่ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทจะมีทนุ ชำระแล้ วรวม 500.00 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
จำนวนหุ้นสำมัญทังสิ
้ ้น 1,000.00 ล้ ำนหุ้น
9.2 ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นตำมสมุดทะเบียนดังนี ้
ก่ อนกำรเพิ่มทุน
ภำยหลังกำรเพิ่มทุน
รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
กลุ่มครอบครัวผู้บริหำร
1. บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จำกัด1)
500,000,000
66.67 500,000,000
50.00
2. นำงปรี ญำภรณ์
ตังเผ่
้ ำศักดิ์
69,650,000
9.29
69,650,000
6.96
3. นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
69,650,000
9.29
69,650,000
6.96
4. นำยปยุต
ภูวกุลวงศ์
59,700,000
7.96
59,700,000
5.97
5. นำงณัฐวรรณ
แซ่กงั
45,000,000
6.00
45,000,000
4.50
รวม
744,000,000
99.20 744,000,000
74.40
6. นำยตะวัน
สุนทรญำณกิจ
6,000,000
0.80
6,000,000
0.60
7. ประชำชนทัว่ ไป
250,000,000
25.00
ประสมเสือ
รวม
750,000,000
100.00 1,000,000,000
100.00
หมำยเหตุ 1) บริษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จำกัด มีรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมตำรำงดังนี ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น(หุ้น)

ร้ อยละ

1.

นำงปรีญำภรณ์ ตั ้งเผ่ำศักดิ์

70,000

35.00%

2.

นำงสำวปรียำพรรณ ภูวกุล
ภูนำยปยุ
วกุล ต ภูวกุลวงศ์

70,000

35.00%

60,000

30.00%

200,000

100.00%

3.

รวม
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9.3 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท
หลังหักทุนสำรองต่ำงๆ ทังหมดแล้
้
ว อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทอำจกำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปั นผลมีอตั รำน้ อยกว่ำอัตรำที่
กำหนดข้ ำงต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กับควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน กำรขยำยธุ รกิจ และ
ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรบริ ห ำรงำนของบริ ษั ท ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท พิ จ ำรณำเห็ น สมควรหรื อ
เหมำะสม ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผล จะต้ องได้ รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ โดย
ต้ องรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมต่อไป
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินของ
บริ ษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่ำงๆ ทังหมดแล้
้
ว โดยจะพิจำรณำประกอบกับกระแสเงินสด ฐำนะกำรเงิน สภำพ
คล่อง และแผนกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำด้ วย
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