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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
 (1) หุ้นสามัญ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีน 1,122,297,625 บาท  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
1,122,297,625 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
 (2) หุ้นบุริมสิทธ ิ
  -ไม่มี- 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น   
 (1)  กลุ่มผู้ถือหุน้ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 (วันปิดทะเบียนพักโอนหุ้น
ครั้งหลังสุด เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563) 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 

ของทุนช าระแล้ว 

1.  กลุ่มวภิูศิริ 
     นายอิทธิฤทธิ ์วภิูศิร ิ                            จ านวนหุ้นที่ถือ  151,420,800  
     นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ           จ านวนหุ้นที่ถือ  49,640,595 

201,061,395 17.92 

2.  กระทรวงอุตสาหกรรม 150,000,000 13.37 

3.  นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ   40,704,963 3.63 

4.  บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 39,685,300 3.54 

5.  นางสาวสมจิตต ์ธาราอมรรัตน์ 39,515,200 3.52 

6.  นางสาวธนิสรา ลิ้มสวาท   30,331,542 2.70 

7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 23,015,285 2.05 

8.  นายจันทร์สิริ มณีฉาย 17,100,042 1.52 

9.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15,000,000 1.34 

10. นายคงธน ตรงจิตวิกรยั 13,850,027 1.23 
 

 

 (2)  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินการของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ 
 กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท
ฯ ได้แก่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และ 
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ  นอกจากนี้
กลุ่มวิภูศิริผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 1 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายอัศวิน   วิภูศิริ ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น  
 ภายในปี 2563 ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น 
 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด เช่นการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหาก
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมีสาระส าคัญ 
 ประวัติการจ่ายปันผลของบริษัทฯ มีดังน้ี 

ครั้งท่ี  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ เงินปันผลต่อหุ้น 
1 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2544 20 เมษายน 2544 

 
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 1.20 บาท 

(โดยแยกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่ง
ปีแรก จ านวน 0.50 บาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผล

ประกอบการครึ่งปีหลัง จ านวน 0.70 บาท) 
2 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2545 19 เมษายน 2545 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.10 บาท 
3 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2549 27 เมษายน 2549 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.01 บาท 
4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2550 26 เมษายน 2550 อนุมัตจิ่ายเงินปันผล จ านวน 0.01 บาท 

5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2551 24 เมษายน 2551 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.03 บาท 

6 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 29 เมษายน 2552 อนุมัติจ่ายเงนิปันผล จ านวน 0.01 บาท 
7 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 27 เมษายน 2555 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.01 บาท 

8 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 27 เมษายน 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.01 บาท 

9 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 26 เมษายน 2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.02 บาท 

10 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 3 กันยายน 2563 งดจ่ายเงินปันผล 
หมายเหตุ    เม่ือเดือนกันยายน 2544  บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


