สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

สวนที่ 2.3

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

9.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

9.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

ณ วัน ที่ 10 กั นยายน 2558 บริษั ทฯ มี ทุน จดทะเบีย นจํ านวน 19,956,920,000 บาท โดยแบง ออกเปน หุ น
สามัญจํานวน 1,995,692,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 12,971,995,000 บาท โดย
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,297,199,500 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 10 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 6,984,925,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 698,492,500 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี้
1.

จํานวนไมเกิน 210,000,000 หุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนของบมจ. บานปู ตามสัดสวนการถือหุน
(“ผูถือหุนของบมจ. บานปู ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน”) โดยใหผูถือหุนของบมจ. บานปู มีสิทธิ
จองซื้อเกินสิทธิ (oversubscription) ในกรณีที่มีเศษหุน ใหปดทิ้ง ทั้งนี้ หุนที่เหลือจากการจัดสรร
ขางตนจะถูกนํามาจัดสรรเพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป

2.

จํานวนไมเกิน 438,492,500 หุนและหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนของบมจ. บานปู ที่มี
สิทธิไดรับจัดสรรหุนตามขอ 1 (ถามี) เพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป

3.

จํานวนไมเกิน 50,000,000 หุนเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้แลว บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวทั้งสิ้นไมเกิน
19,456,920,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,945,692,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และภายหลัง
จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวทั้งสิ้นไมเกิน 19,956,920,000
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,995,692,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยที่การใชสิทธิครั้งแรกของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 1 และขอ 2
9.2

ผูถือหุน

9.2.1

รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัทฯ

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้และ
ภายหลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กอนการเสนอขายหุน

รายชื่อ

ภายหลังการเสนอขายหุน1

ภายหลังการใชสทิ ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ2

จํานวนหุน

รอยละ

จํานวนหุน

รอยละ

จํานวนหุน

รอยละ

1,297,199,497

100.00

1,297,199,497

66.67

1,297,199,497

65.00

1.

บมจ. บานปู

2.

นายชนินท วองกุศลกิจ

1

0.00

13

0.00

13

0.00

3.

นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

1

0.00

13

0.00

13

0.00

4.

นายชาญชัย หอกระดาน

1

0.00

13

0.00

13

0.00

5.

ผูถือหุนของบมจ. บานปู

-

-

210,000,000

10.79

210,000,000

10.52

6.

ประชาชนทั่วไป

-

-

438,492,500

22.54

438,492,500

21.97

7.

กรรมการและพนั ก งาน
ของกลุมบริษัทบานปู ซึ่ง
ไ ด รั บ ก า ร เ ส น อ ข า ย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

-

-

-

-

50,000,000

2.51

100.00

1,945,692,000

100.00

รวม
หมายเหตุ:

1,297,199,500

1,995,692,000

100.00

1

กรณีที่ผถู ือหุนของบมจ. บานปู ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน ใชสทิ ธิจองซือ้ และไดรับการจัดสรร

2

กรณีที่กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนโดยการใชสิทธิครั้งแรกของผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะเกิดขึน้ เมื่อครบกําหนด 3 เดือนจากการเสนอขายหุน สามัญตอประชาชนเปนการทั่วไป

3

ไมนับรวมสวนที่บุคคลดังกลาวอาจจองซื้อและไดรับจัดสรรในฐานะผูถือหุนของบมจ .บานปู ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน และสวนที่บคุ คลดังกลาวอาจ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

9.2.2

ผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

บมจ. บ า นปู ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท ฯ มี ส ว นในการกํ า หนดนโยบายการจั ด การและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และไดสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการจํานวน 6 ทาน คือ
(1)

นายชนินท วองกุศลกิจ

(2)

นางสมฤดี ชัยมงคล

(3)

นายอัครพงษ ไทยานนท

(4)

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

(5)

นายระวิ คอศิริ

(6)

นายวรวุฒิ ลีนานนท
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9.2.3

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก
สัดสวนการถือหุนของผูถอื หุนใหญในบริษัทยอยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
ผูถือหุน

บริษัท
สือเจียจวงเฉิงเฟง
(รอยละ)

บริษัท
โจวผิงพีค
(รอยละ)

100.001

100.001

70.001

บริษัทฉีซิง

-

-

15.00

บริษัทซีหวาง

-

-

15.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทฯ

รวม
หมายเหตุ:

9.2.4

บริษัท
ถังซานบานปู
(รอยละ)

1

บริษัทถือหุนโดยทางออมผานบริษัทบานปูเพาเวอรอินเวสตเมนท

ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ (Shareholders’ Agreement) ที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยหรือการบริหารงาน และสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญของบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ (แลวแต
กรณี) มีการเขาทําขอตกลงระหวางผูถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ย วกั บข อ ตกลงระหวางผู ถือหุ นของกิจ การร วมคา ของบริ ษัท ฯ ในสวนที่ 2.2.8 ขอ มูล สํา คัญ อื่น ข อที่ 8.2.1 สรุ ป
สาระสําคัญของสัญญา
9.2.5

พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุนในอนาคต
- ไมมี -

9.3

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญของบริษัทฯ

ชนิด

:

ระบุ ชื่ อ ผู ถื อ และไม ส ามารถโอนเปลี่ ย นมื อ ได ย กเว น เป น กรณี
ตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ

จํานวน

:

ไมเกิน 50,000,000 หนวย

ราคา

:

ไมคิดมูลคา

อายุ

:

ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
แรก

วันที่ออกและเสนอขาย

:

วันที่ []

จํานวนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ

:

ไมเ กิน 50,000,000 หุ น มูลค าที่ ตราไว หุน ละ 10 บาท คิดเป น
รอยละ 2.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
จํานวน 1,995,692,000 หุน (ทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลัง
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

แสดงสิทธิ

จากที่บริษัทฯ ไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนเปนการ
ทั่วไปครั้งแรก และผูถือหุนเดิมของกลุมบริษัทบานปู และการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน)

อัตราการใชสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อ
หุนสามัญได 1 หุน (เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ)

ราคาการใชสิทธิ

:

ไมต่ํ ากว าราคาหุ นที่ เสนอขายตอ ประชาชนเปนการทั่ วไปโดย
กรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณากําหนด
ตอไป

วิธีการจัดสรร

:

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ใหแกบุคคลที่กําหนดซึ่งไดแกกรรมการและพนักงานของ
กลุมบริษัทบานปู
ในที่นี้ กลุมบริษัทบานปู หมายถึง บมจ. บานปู บริษัทยอย และ
บริษัทรวมของบมจ. บานปู
ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติผูที่ไดรับการจัดสรร การใชสิทธิจอง
ซื้อ และเงื่ อนไขที่จําเปนอื่น ใหกรรมการผูรับมอบอํานาจของ
บริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดตอไป

ระยะเวลาการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

เงื่อนไขการใชสิทธิ

:

บริษัทฯ จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ไดรั บ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตให
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอ
ขายให แ ล ว เสร็ จ ครั้ ง เดี ย วพร อ มกั บ การเสนอขายหุ น ให แ ก
ประชาชนทั่วไป
เงื่อนไขการใชสิทธิ
1.

ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต อ งดํ า รงตํ า แหน ง เป น
กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู ณ ขณะที่มี
การใชสิทธิ

2.

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแกกรรม เปนบุคคล
สาบสูญตามคําสั่งศาล ไรความสามารถ และ/หรือเสมือน
ไรความสามารถ ใหทายาทตามพินัยกรรม หรือผูอนุบาล
หรือผูพิทักษ (แลวแตกรณี) ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวได ตามสิทธิที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิผูนั้นไดรับ ณ วันที่ถึงแกกรรม หรือสาบสูญตาม
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

คําสั่งศาล ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
ตามแตกรณี โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดจนครบอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น
3.

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตาม
ระเบียบของบริษัทฯ หรือพนจากตําแหนงกรรมการตาม
วาระ หรือ (ข) ไดโอนยายสังกัดหรือบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการของกลุมบริษัทบานปู เห็นชอบ โดยที่
กรรมการหรือพนักงานดังกลาวยังคงเปน กรรมการหรือ
พนักงานของกลุมบริษัทบานปู ณ วันที่ใชสิทธิใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีเกษียณอายุ หรือครบ
ตําแหนงตามวาระ) หรือกรรมการหรือพนักงานดังกลาว
(กรณีโอนยายสังกัด หรือบริษัทฯ ) สามารถใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ไดรับจัดสรรนั้น (แลวแตกรณี)
กรณี ที่ ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ พ น สภาพจากการเป น
กรรมการหรือพนักงานของกลุมบริษัทบานปูกอนหรือในวัน
ใชสิทธิ ดวยเหตุอื่นนอกจาก กรณีตาม (2) – (3) ขางตน
หรือดวยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามขอกําหนดสิทธิ (ถามี)
ใหกรรมการหรือพนักงานของกลุมบริษัทบานปูรายนั้น ไม
สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับ
ดังกลาวได และใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูเปน
อันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

วันใชสิทธิครั้งแรก ระยะเวลาการใช
สิทธิและวันสิ้นสุดของการใชสิทธิ

:

4.

เมื่อพนวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
ใชสิทธิไมครบถวน หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิ
ที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสละสิทธิการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
และใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในทันทีโดยไมมีการใช
สิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ
จากบริษัทฯ

1.

วันใชสิทธิครั้งแรก
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิครั้งแรกของตน
ไดตามสัดสวนและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นดังตอไปนี้


เมื่อครบกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 10 ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับทั้งหมดตามราคาที่จะถูกกําหนด
ตอไปจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาใชสิทธิ

2.



เมื่อครบกําหนด 1 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิไดเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 15 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับทั้งหมดตามราคาที่จะถูก
กําหนดตอไปจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาใชสิทธิ



เมื่อครบกําหนด 2 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิไดเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 20 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับทั้งหมดตามราคาที่จะถูก
กําหนดตอไปจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาใชสิทธิ



เมื่อครบกําหนด 3 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิไดเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับทั้งหมดจนตามราคาที่จะ
ถูกกําหนดตอไปถึงวันครบกําหนดระยะเวลาใชสิทธิ



เมื่อครบกําหนด 4 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิไดเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 30 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับทั้งหมดตามราคาที่จะถูก
กําหนดตอไปจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาใชสิทธิ

ระยะเวลาการใชสิทธิและวันสิ้นสุดของการใชสิทธิ
กําหนดการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญใหใชสิทธิ ปละ 4 ครั้ง
ทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน ตุลาคม
และธันวาคม นับแตวันใชสิทธิครั้งแรก ยกเวนวันใชสิทธิ
ครั้งสุดทายซึ่งจะตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 5 ปนับ
แต วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ออกและเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ทั้งนี้ การใชในสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทฯ จะสงรายละเอียด
ดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทําเปนหนังสือ
จัดสงตามหนวยงานที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู
หรือสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิคสลวงหนา 21 วันทําการ
ก อ นระยะเวลาการแจ ง ความจํ า นงในการใช สิ ท ธิ ค รั้ ง
สุดทายดวย
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9.4

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการรวมคาของบริษัทฯ

9.4.1

นโยบายการจายปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัตินโยบายจายเงินปนผล
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยกําหนดให บริษัทฯ และบริษัทยอยจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไวในแตละป อยางไรก็ตาม
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึง
ขอกําหนดทางกฎหมายและความจําเปนอื่น ๆ
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นและไมมีการประกอบธุรกิจอยางมี
นัยสําคัญเปนของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพยหลักคือ เงินลงทุนในบริษัทยอย ดังนั้น ความสามารถใน
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของ
บริษัทฯ เปนหลัก และอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศตาง ๆ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน
ขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ป และไตรมาสลาสุด
2555

2556

2557

2558

อัตรากําไรสุทธิตอหุน1 (บาทตอหุน )

2.42

3.0

3.5

1.5

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)

2.5

-

4.0

4.0

102.1

-

115.1

266.9

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ)
หมายเหตุ:

9.4.2

1

อัตรากําไรสุทธิตอหุนของบริษัทฯ คํานวณจากกําไรสวนทีเ่ ปนของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

2

คํานวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ทีจ่ ัดทําขึน้ ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)

นโยบายการจายปนผลของกิจการรวมคาของบริษัทฯ

บจ. บีแอลซีพี มีนโยบายจะประกาศจายปนผลใหแกผูถือหุนทุกรอบระยะเวลาครึ่งปจากกําไรหลังหักสํารอง
ตาง ๆ (unrestricted earning) บริษัทหงสา มีนโยบายจะประกาศจายปนผลใหแกผูถือหุนทุกรอบระยะเวลาครึ่งปจากผล
กําไรที่สามารถจายไดในแตละรอบปบัญชี และบริษัทซานซีลูกวง มีนโยบายการจายเงินปนผลทุกรอบปจากกําไรสุทธิ
ภายหลังภาษีและเงินสํารองตามกฎหมายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน
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