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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เปนคูความหรือคูกรณีที่อาจกอใหเกิดผล

เสียหายตอบริษัทฯ สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ    
 

8. โครงสรางเงินทุน 
8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 1,049,650,000 บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,049,650,000 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  มูลคาทั้งส้ิน  1,049,650,000 บาท  ซึ่งไดเรียกชําระเต็มมูลคาจํานวน 1,000,000,000  

บาท ซึ่งเปนไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2551 และจดทะเบียนแกไข

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 

 

8.2 โครงสรางผูถือหุน  
 สัดสวนการถือหุนและรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2551  

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก จํานวนหุน อัตราสวนการถือหุน 

1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด 733,250,000 73.33% 

2. ประกิต ประทีปะเสน 18,669,500 1.87% 

3. อนันต เหลาพาณิชย 14,280,000 1.43% 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 12,519,300 1.25% 

5. วิภาวี พงศพิโรดม 11,000,000 1.10% 

6. กมลพัฒน ทีปสุวรรณ 8,707,500 0.87% 

7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 7,861,500 0.79% 

8. บูรณะ ชวลิตธํารง 6,000,000 0.60% 

9. ศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 5,600,000 0.56% 

10. บริษัท ไซเบอร เวนเจอร จํากัด 5,536,500 0.55% 

 อื่นๆ 176,575,700 17.66% 

 จํานวนหุนสามัญทั้งหมด       1,000,000,000 100.00% 

 

ปจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยมีกลุมนายชัยยุทธ ศรีวิกรม กลุมนายประกิต 

ประทีปะเสน และกลุมคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม เปนผูถือหุนใหญโดยทางตรงและทางออม ในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 

25.11 และรอยละ 25.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุม บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด  ที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ 

มีทั้งหมด 4 คน ประกอบดวย นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  และนายไพฑูรย      

กิจสําเร็จ 

 แตอยางไรก็ตาม การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง 
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ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงจะไม

สามารถอนุมัติรายการที่เก่ียวของกับตนได โดยจะดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการ

ดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณากล่ันกรองกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะ

เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ 

 
 8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุก

ประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

บริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดนับต้ังแตป 2546 ซึ่งบริษัทฯ เร่ิมมีผลกําไรและหักยอดขาดทุนสะสม

ทั้งหมดโดยไดมีการจายเงินปนผลดังนี้ 

เงินปนผล ป 2550 ป 2549 ป 2548 

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 0.39 1.57 1.22 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.30 1.10 1.00 

เงินปนผล % ตอกําไรสุทธิ 76% 70% 88% 

เงินปนผลจาย (ลานบาท) 300 220 176 

จํานวนหุน (ลานหุน) 1,000** 200 164 (*ถัวเฉล่ีย) 

ราคาพาร (บาทตอหุน) 1.00 5.00 5.00 

* จํานวนหุนที่ใชคํานวณเงินปนผลตอหุนสําหรับป 2548 มีการเพิ่มทุนและนําหุนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ 40 ลานหุน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 

2548 การคํานวณจํานวนหุนจะเปนการถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก   

** สําหรับป 2550  มีการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ จากมูลคาหุนละ 5.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท ซ่ึงทําใหทุนจด

ทะเบียนจํานวน 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันลานบาท) แบงออกเปนหุนสามัญ 200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน) มูลคาหุนละ 5.00 บาท 

(หาบาท) เปล่ียนแปลงใหมเปนทุนจดทะเบียน 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันลานบาท) แบงออกเปนหุนสามัญ 1,000,000,000 หุน          

(หนึ่งพันลานหุน) มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และไดดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่          

4 กันยายน 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 


