บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 378 ล้านบาท เรียกชาระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 156 ล้านหุ้น
ให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชาระแล้ว เพิ่มเป็น 378 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 756 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
9.2

ผู้ถือหุ้น

9.2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้
ก่อนการเสนอขายหุน้
หลังการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน
ต่อประชาชน
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
กลุ่มครอบครัวศาตวินท์ และครอบครัวรัศมี
ทินกรกุล
246,000,000
41.00
246,000,000
32.54
1. นางศิริพร ศาตวินท์
150,000,000
25.00
150,000,000
19.84
2. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
48,000,000
8.00
48,000,000
6.35
3. นายศรัณย์ ศาตวินท์
48,000,000
8.00
48,000,000
6.35
4. นายรุจนันท์ ศาตวินท์
48,000,000
8.00
48,000,000
6.35
5. นายภวนันท์ ศาตวินท์
40,000,000
6.67
40,000,000
5.32
6. นายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล
20,000,000
3.33
20,000,000
2.62
7. นายถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล
600,000,000
100.00
600,000,000
79.37
รวม
156,000,000
20.63
ประชาชน
600,000,000
100.00
756,000,000
100.00
รวมทั้งสิน้
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9.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“เบสท์เทค”)
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เบสท์เทคมีทุนจดทะเบียน 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เรียกชาระแล้วทั้งหมด 80.00 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
796,001
99.50
1. บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
3,997
0.50
2. นางสาวอุษณีย์ รัศมีทินกรกุล1)
1
0.00
3. นางศิริพร ศาตวินท์
1
0.00
4. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
800,000
100.00
รวม
1)

9.3

นางสาวอุษณีย์ รัศมีทินกรกุล เป็นพี่สาวของนางศิริพร ศาตวินท์ และนายโชติก รัศมีทินกรกุล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสารอง
ตามกฎหมาย และสารองอื่น ๆ (ถ้า มี) ทั้ ง นี้ การจ่ า ยเงิน ปัน ผลดั งกล่า ว จะขึ้ นอยู่กั บ กระแสเงิ นสด ผลประกอบการ
โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุ น เงื่อนไข ข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพัน อยู่ ความจาเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมไปถึงความสม่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทมีกาไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
9.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเบสท์เทค
เบสท์เทคมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน หลังหักสารองตาม
กฎหมาย และสารองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ของเบสท์เทค จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น แผนการลงทุนตามความจาเป็น กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้าง
ทางการเงิน เงื่อนไข ข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่เบสท์เทคผูกพันอยู่ ความจาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
9.3.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอืน่
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของแต่ละ
บริษัทจะพิจารณาตามผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน ความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ แผนการลงทุนตามความจาเป็น
กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เงื่อนไข ข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยผูกพันอยู่ ความ
จาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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