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8. โครงสร้ างเงินทุน
8.1 หลักทรั พย์ ของบริษัทฯ
 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ทุนจดทะเบียน
: 184,060,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 92,030,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว : 129,489,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 64,744,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท
8.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่ วนร้ อยละ
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
8,651,875
13.363
2. นายจารัส สว่างสมุทร และบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258
8,059,750
12.449
3. นายวิชยั พูลวรลักษณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258
6,000,000
9.268
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อมาตยกุล
5,568,125
8.600
5. นางสาวดวงกมล ลิมานันท์
4,567,500
7.055
6. บริษัท กมลประกันภัย จากัด (มหาชน)
3,587,700
5.541
7. นางจิรพร ภูธนกิจ
2,562,000
3.957
8. นางภัณฑิรา ณ นคร
2,047,750
3.163
9. นายวิชิต เครื อวัฒนกุล
1,666,800
2.574
10. นายประเสริฐ รวมภักดีกลุ
1,150,000
1.776
43,861,500
67.746
หมายเหตุ : กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่จดั อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ได้ แก่ ลาดับที่ 1, 2 และ 3
8.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัท มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักสารองตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เว้ นแต่บริษัท มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อการขยายกิจการ
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บริษัทย่ อย
1. บริษัท ไอที ดิสทริบวิ ชั่น จากัด
ในปี 2552 บริษัทได้ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ดังนี ้
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น อัตราหุ้นละ 5.00 บาท เป็ นเงิน 2.50 ล้ านบาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ จ่ายเงินปั นผลแก่
ผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็ นเงิน 2.00 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี จะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการในอนาคต อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลจะเป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
2. บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์ แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด
ในปี 2551 บริษัทได้ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ดังนี ้
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2551 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
จัดสรรกาไรสะสมถึงไตรมาส 1/2551 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น อัตราหุ้นละ 5.40 บาท เป็ น
เงิน 2.70 ล้ านบาท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
จัดสรรกาไรสะสมถึงไตรมาส 2/2551 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 เป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น อัตราหุ้นละ 4.00 บาท เป็ น
เงิน 2.00 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี จะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการในอนาคต อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลจะเป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
3. บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จากัด
บริ ษัท มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักสารองตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เว้ นแต่บริษัท มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อการขยายกิจการ
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