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ส่ วนที่ 2.3
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถอื หุ้น
9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 750,000,000 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 562,500,000 บาท คิด
เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 562,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท บริ ษัทได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้บริ หาร
(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัทและพนักงานของบริ ษัทรวมจํานวน 187,500,000 หุ้น ซึ่งทุนชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ เป็ น
จํานวนเงิน 750,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
9.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แสดงได้ ดงั ตารางข้ างล่างนี ้
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1.
2.
3.
4.
5.

กลุม่ พฤฒินารากร
กลุม่ ญาณิสรางค์กลู *
กลุม่ เพียรวิทยาสกุล*
บริ ษัท เอจีอาจีกาว่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กลุม่ อื่น ๆ :
- นายมโน สีตะสิทธิ์
- นายชนินทร์ ปั ญจมาสกุล
- นายชัยประเสริ ฐ เจียรวัฒนกูล
6. เสนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่มิใช่
กรรมการ)ของบริษัทและพนักงานของบริ ษัท :
- บุคคลทัว่ ไป
- ผู้บริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และ
พนักงานของบริ ษัท
รวมทัง้ หมด

จํานวน (หุ้น)
484,588,300
25,296,500
17,542,200
26,404,400

ร้ อยละ
86.15
4.50
3.12
4.69

6,811,700
1,826,900
30,000

1.21
0.32
0.01

562,500,000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

100.00

6,811,700
1,826,900
30,000

0.91
0.24
0.01

178,125,000

23.75

9,375,000
750,000,000

1.25
100.00

กลุ่ม “ ญาณิสรางค์ กูล” *

กลุ่ม “ พฤฒินารากร”
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายบุญ พฤฒินารากร
นายศิริชยั พฤฒินารากร
นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
นางสาวรัศมี พฤฒินารากร
นางวนิดา พฤฒินารากร
นางเปรมมิกา พฤฒินารากร
รวมกลุ่มพฤตินารากร

-

ภายหลังการเสนอขาย
แก่ บุคคลทั่วไป
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
484,588,300
64.61
25,296,500
3.37
17,542,200
2.34
26,404,400
3.52

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
2. นางเบญจวรรณ ญาณิสรางค์กลู
3. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู
รวมกลุ่มญาณิสรางค์ กูล

จํานวนหุ้น
11,920,900
135,356,300
94,933,300
106,686,800
108,521,200
27,169,800
484,588,300

จํานวนหุ้น
9,315,000
10,136,600
5,844,900
25,296,500

กลุ่ม “เพียรวิทยาสกุล ” *
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
2. นางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกุล
รวมกลุ่มเพียรวิทยาสกุล

จํานวนหุ้น
11,315,500
6,226,700
17,542,200

หมายเหตุ : การจัดกลุม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงกลุม่ ผู้ถือหุ้นจากการรวมกันตามชื่อสกุลเท่านัน้ ไม่ได้ หมายความว่าบุคคลในกลุม่ เป็ น
บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ หรื อเป็ น Concert Party กันแต่อย่างใด
* มีบคุ คลในครอบครัวมีสกุลเดิมเป็ น “พฤฒินารากร”
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9.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และสํารอง
ตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล
จะต้ องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด และบริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตราร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัท และหากบริ ษัทมีบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตราร้ อยละ 100
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัทร่ วมอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจําเป็ นที่จะต้ องนําเงินกําไร
สุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดําเนินงานของบริ ษัท
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