บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 โดยใช้ ชื่อว่า บริ ษัท เอส
แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํ ากัด (มหาชน) และ ชื่ อภาษาอังกฤษว่า S & J International
Enterprises Public Company Limited ใช้ ชื่อย่อบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์วา่ S & J
 หุ้นสามัญ
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.00 บาท (สองร้ อยล้ านบาท)
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.- บาท และมีทนุ ชําระแล้ วเป็ นจํานวน
149,930,828.00 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญทังหมดจํ
้
านวน 149,930,828 หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ์
- ไม่มี หุ้นกู้
- ไม่มี ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (Warrant)
- ไม่มี-
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7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท วันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ จํากัด*
บริ ษัท วิทยาสิทธิ์ จํากัด*
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
นายสําเริ ง
มนูญผล
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นางวัชรี
เฉลิมช่วง
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทัง้ หมด

จํานวนหุ้น
23,016,071
21,897,781
16,269,802
13,039,447
9,189,837
7,430,144
4,315,821
3,452,374
2,738,755
2,631,214
103,981,246
149,930,828

%
15.35
14.61
10.85
8.70
6.13
4.96
2.88
2.30
1.83
1.76
69.37
100.00

หมายเหตุ : * บริ ษัทในกลุม่ สหพัฒน์
การกระจายการถือหุ้นจําแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิตบิ ุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติตา่ งด้ าว
รวมนิตบิ ุคคล
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตา่ งด้ าว
รวมบุคคลธรรมดา
รวมทัง้ สิน้

จํานวนราย

จํานวนหุ้น

%

30
3
33

80,966,414
1,395,988
82,362,402

54.00
0.93
54.93

824
14
838
871

67,119,498
448,928
67,568,426
149,930,828

44.77
0.30
45.07
100.00
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การกระจายการถือหุ้นจําแนกตามอัตราส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิตบิ ุคคล
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
ถือหุ้นตํ่ากว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
รวมนิตบิ ุคคล
บุคคลธรรมดา
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
ถือหุ้นตํ่ากว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
รวมบุคคลธรรมดา
รวมทัง้ สิน้

จํานวนราย

จํานวนหุ้น

%

10
20
3
33

80,591,764
1,770,578
60
82,362,402

53.75
1.18
0.00
54.93

18
718
102
838
871

46,239,990
21,326,758
1,678
67,568,426
149,930,828

30.84
14.23
0.00
45.07
100.00

ข้ อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 37 วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึง่ บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยร้ อยละ 35.25
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ ีโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินงานของบริษัทอย่ างมีนัยสําคัญ
- ไม่ มี 7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders agreement) หรื อกับบริ ษัท
ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษัท
7.3 การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
- ไม่มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายของบริษัทใหญ่
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นร้ อยละ 20-80 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ
แต่ทั้งนี ข้ ึน้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิ จและผลการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นหลัก ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 55-58 ซึง่ สรุปสาระสําคัญ คือ ห้ ามจ่ายเงินปั น

………………… รับรองความถูกต้อง
หน้าที่ 48

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ผลจากเงิ น ประเภทอื่ น นอกจากเงิ น กํ า ไร ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ห้ า มมิ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้
คราวได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
สําหรับการจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 5 งวดสุดท้ าย ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1.
2.
3.
4.
5.

กําไรสําหรับปี (ล้ านบาท)
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)

6. อัตราเงินปั นผลต่อกําไรสําหรับปี (%)

2558

2557

2556

2555

2554

237.46
149.93
1.58
1.00
149.93

202.02
149.93
1.35
0.85
127.44

196.23
149.93
1.31
0.80
119.94

191.36
149.93
1.28
0.08
119.94

211.39
149.93
1.41
1.00
149.93

63.14

63.08

61.12

62.68

70.93

หมายเหตุ : ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้
นําเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ กําหนดให้ มีขึ ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่ออนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 1.20 บาท
นโยบายของบริษัทย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย บริ ษัทไม่ได้ กําหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยให้ แก่
บริ ษัท ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริ ษัทย่อย หากบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ
และได้ ตั้งสํารองตามกฎหมายแล้ ว คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลเป็ นกรณีไป แต่ทั้งนี ้
การจ่ายเงินปั นผลจะต้ องไม่เกินกว่ากําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทย่อย
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