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8. โครงสรางเงินทุน 
 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท เรียกชําระแลว 61 ลานบาท เปนหุนสามัญ

จํานวน 61 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุนจํานวน 10 ลานหุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ 
บริษัทจะมีทุนชําระแลวเปน 71 ลานบาท  

 
ภาระในการออกหลักทรัพยในอนาคต 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2545 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

2545 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2545 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 75 ลานหนวย โดยใน
เบื้องตนใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 71 ลานหนวย เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวน 61 
ลานหนวย และใหแกประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานหนวย ภายหลังจากการแปลงสภาพบริษัท
เปนบริษัทมหาชน โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิดังตอไปน้ี 

 
ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 
ชนิด : ระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกินเจ็ดสิบหาลานหนวย (75,000,000) โดยในเบื้องตนใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญจํานวนเจ็ดสิบเอ็ดลานหนวย (71,000,000) 
จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิ : ไมเกินเจ็ดสิบหาลานหุน (75,000,000) 
วิธีการจัดสรร : จํานวนหกสิบเอ็ดลานหนวย (61,000,000) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท และ

จํานวนสิบลานหนวย (10,000,000) จัดสรรใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญ 
เพิ่มทุน 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : -0- บาท 
ราคาใชสิทธิ : หุนละ 2 บาท 
สัดสวนการใชสิทธิ : 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถแปรสภาพเปนหุนสามัญใหม 1 หุน (ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันทําใหตองมีการปรับสัดสวนการใชสิทธิ) หากมี
เศษเกิดขึ้นจากการใชสิทธิ บริษัทจะปดเศษดังกลาวลงเพื่อใหทําใหเปนจํานวนเต็ม 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : สามารถใชสิทธิไดทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 
ของแตละป และการใชสิทธิครั้งสุดทายจะใชไดจนถึงวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 3 ป และหากวันนั้นตรงกับ วันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหใชสิทธิในวัน
ทําการถัดไป 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพยใหม  
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ผลกระทบตอผูถือหุน : จํานวนหุนที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคิดเปนอัตราไมเกินรอยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 

 
ดังนั้น บริษัทจะมีภาระในการออกหุนสามัญในอนาคตเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

จํานวน 71 ลานหุน 
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8.2 กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 4 กันยายน 2545 
(วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด) มีดังตอไปนี้ 

 
ช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนรอยละ 

1. กลุมวิฑูรชาติ 17,600,000 28.85% 
2. กลุมสุทธพงศ 15,600,000 25.57% 
3. กลุมจันทรประภา 10,700,000 17.54% 
4. นางจันทนิภา สถิรปญญา 3,000,000 4.92% 
5. นายกฤษณ ผองสวัสดิ์ 2,550,000 4.18% 
6. นายสุทธิศักดิ์ สุทธิสวาท 1,950,000 3.20% 
7. นายเชิญชัย นิยมานุสร 1,300,000 2.13% 
8. นางนิสากร เทวกุล ณ อยุธยา 1,200,000 1.97% 
9. นายนเรศร สุวินทวงศ 1,200,000 1.97% 
10. นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย 950,000 1.56% 

รวม 56,050,000 92.38% 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  กลุมวิฑูรชาติ ประกอบดวย นายนพพร วิฑูรชาติ 8,400,000 หุน 
  นางสุพรรณ วิฑูรชาติ 3,000,000 หุน 
  นายแกว วิฑูรชาติ 3,000,000 หุน 
  นางเกศินี วิฑูรชาติ 2,800,000 หุน 
  นายเสียง วิฑูรชาติ 400,000 หุน 
  รวม 17,600,000 หุน 
     
 กลุมสุทธพงศ ประกอบดวย นายพงศกิจ สุทธพงศ 7,150,000 หุน 
  นางฉวีวรรณ สุทธพงศ 3,000,000 หุน 
  นางสาวพงศทิพย สุทธพงศ 2,350,000 หุน 
  นางสาวพงศพิศ สุทธพงศ 2,000,000 หุน 
  นางปาริชาต สุทธพงศ 1,000,000 หุน 
  นายพงศเกียรติ สุทธพงศ 100,000 หุน 
  รวม 15,600,000 หุน 
     
 กลุมจันทรประภา ประกอบดวย นางสาวอาทิตยา จันทรประภา 4,500,000 หุน 
  นายอัคริม จันทรประภา 3,500,000 หุน 
  นางสาวินี จันทรประภา 1,500,000 หุน 
  นายอรณพ จันทรประภา 1,000,000 หุน 
  นายตรีภพ จันทรประภา 200,000 หุน 
  รวม 10,700,000 หุน 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เมื่อบริษัทไม

มีผลขาดทุนสะสม  และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการจายเงินปนผลดังกลาวตองไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท  

ณ 30 กันยายน 2545 บริษัทเริ่มมีผลกําไรสะสมเปนครั้งแรก  บริษัทจึงมีแผนที่จะจัดประชุมกรรมการบริษัทเพื่อ
จายเงินปนผลระหวางกาลตอไป 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกบริษัท ในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขาดทุน
สะสม การขยายธุรกิจ และสภาพคลองทางการเงินของบริษัทยอย 
 


