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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 15 กันยายน 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 198,000,000บาท โดยแบงเปนจํานวนหุนจดทะเบียน
198,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 148,000,000 บาท แบงเป นจํานวนหุ นที่
ชําระแลวทั้งสิ้น 148,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 150,000,000 บาท เปน 115,000,000 บาท โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดมีมติจัดสรรและจดทะเบียนแลว
แตยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 35,000,000 หุน และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 115,000,000
บาท เปน 198,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 83,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 83,000,000 บาท ซึ่งแบงออกเปน 33,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทเพื่อเสนอขายใหแก
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนผูขายหุนสามัญของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด และอีก 45,000,000 หุน มูล
คาที่ ต ราไวหุ น ละ 1.00 บาท เพื่ อ ทํ าการออกและเสนอขายต อ ประชาชน และ 5,000,000 หุ น เพื่ อ เสนอขายให กั บ
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ดังนั้นทุนจดทะเบียนชําระแลวหลังจากเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด คิดเปน 148,000,000 บาท
จํานวน 148,000,000 หุ น มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท และทุ นจดทะเบี ยนหลังจากการเสนอขายหุ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตอ
ประชาชนในครั้งนี้ (IPO) คิดเปนจํานวน 198,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท โดยที่จํานวน 45,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท จะเสนอขายตอประชาชน และ 5,000,000 หุน จะเสนอขายใหกับกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย
ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดรับทราบการจัดสรรหุนสวนเกิน
(Greenshoe Option) ของบริษั ท เชี ย ร (ประเทศไทย) จํากั ด จํานวน 5,000,000 หุ น และมี ม ติ เป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ให
บริษัทรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสวนเกิน (Greenshoe Option) ในการเสนอขายหุนใหกับ
ประชาชนในครั้งนี้
โดยบริษัท หลักทรัพ ย กิ ม เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจั ดหาหุ น ส วนเกิ น (Over-allotment
Agent) จะดําเนินการยืมหุนจาก บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5,000,000 หุน เพื่อสงมอบใหแกผูไดรับการ
จัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยวิธีการจัดหาหุนสวนเกินจะสามารถดําเนินการไดในลักษณะดังตอไปนี้
ก. ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยใหม และ/หรือ
ข. ใชสิทธิซื้อหุนจากนายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม นางสาว ปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรมเปนจํานวนรายละ 1,250,000 หุ น คิดเปน
จํานวนรวมกันทั้งสิ้น 5,000,000 หุน
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8.2 ผูถือหุน
รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก กอนและหลังการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 33,000,000 หุน เพื่อ
จัดสรรใหแกบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ซึ่งเปนผูขายหุนสามัญของบริษัท เชียร
เทรดดิ้ง จํากัด ใหกับบริษัท

รายชื่อผูถือหุน

กอนเพิ่มทุนหุนสามัญ
เพื่อเสนอขายใหแกบริษัท
เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
ณ 30 มิ.ย. 2547

จํานวนที่ถือ
(หุน)

(%)

หลังเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อ
เสนอขายใหแกบริษัท เชียร
(ประเทศไทย) จํากัดและ
กอนการเสนอขายให
ประชาชนในครั้งนี้
ณ15 ก.ย. 2547
จํานวนที่ถือ
(%)
(หุน)

ภายหลังการเสนอขายให
ประชาชนในครั้งนี้

จํานวนที่ถือ
(หุน)

(%)

1. กลุมตั้งพิรุฬหธรรม*
นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
10,637,510
9.25
10,637,510
7.19
11,235,510
5.67
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
9.00
10,350,010
5.48
10,350,010
6.99
10,850,010
นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม
10,350,010
9.00
10,350,010
6.99
10,850,010
5.48
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม
10,350,010
9.00
10,350,010
6.99
10,850,010
5.48
36.25
22.11
รวม
41,687,540
41,687,540
28.17
43,785,540
2. บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด
43,124,940
37.50
99,124,950
66.98
99,124,950
50.06
3. บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท
23,000,010**
จํากัด
20.00
3. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ***
7,187,510
6.25
7,187,510
4.85
7,187,510
3.63
4. ประชาชนทั่วไป
45,000,000
22.73
5. พนักงานและกรรมการ
2,902,000
1.47
รวม
115,000,000
100.00
148,000,000
100.00 198,000,000 100.00
หมายเหตุ: (*) กรรมการซึ่งเปนผูถือหุนใหญ ในที่นี้คือกลุมตั้งพิรุฬหธรรมไดรับการจัดสรรหุนในสวนของสามัญเพิ่มทุนใหพนักงาน
และกรรมการในครั้งนี้ จํานวนรวมกันทั้งสิ้น 2,098,000 หุน โดยกรรมการ 4 รายดังกลาวไดรับการจัดสรรหุนดังนี้ นายสมฤกษ ตั้ง
พิรุฬหธรรม ไดรับจํานวนทั้งสิ้น 598,000 หุน นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห
ธรรม ไดรับคนละ 500,000 หุน
(**) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 บริษั ท ฉมา แอ็ส เซ็ ท แมนเนจเมน ท จํากัด ซึ่งเปน กลุ มเดียวกั น กับกลุมตั้งพิ รุฬห ธรรมซึ่ ง
ประกอบไปดวย นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห
ธรรม โดยที่ทุกทานเปนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ไดทําการขายหุนออกทั้งหมดจํานวน 23,000,010 หุน ใหกับบริษัท
เชียร (ประเทศไทย) จํากัด เปนผลทําใหบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนใน บมจ. ไทยฮา อยูที่จํานวน 66,124,950 หุน กอนไดรับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจากบริษัทอีก จํานวน 33.00 ลานหุน รวมเปน 99,124,950 หุน
(***) นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณเปนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท และเปนนาของกลุมตั้งพิรุฬหธรรม
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โครงสรางของบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ประกอบดวยผูถือหุนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนที่ถือ (หุน)
(%)
1. กลุมตั้งพิรุฬหธรรม
18,088,505
60.30
2. กลุมวิทยฐานกรณ
6,020,732
20.07
3. บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด
5,000,000
16.67
4. นางรัตนา จันทรพิทักษ
532,909
1.78
5. นางวิไล ตั้งสิน
213,545
0.71
6. นายธงชัย ตันสุทัตต
31,400
0.10
7. น.ส. สุภรัตน ศักดิ์วรารัตน
85,636
0.28
8. น.ส. ฐิติมา ออศิริวิกรณ
27,273
0.09
รวม
30,000,000
100.00
หมายเหตุ: 1) กลุมตั้งพิรุฬหธรรมในที่นี้ประกอบไปดวย นางปทมา ตั้งพิรุฬหธรรม นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
นางสาว ปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม
2) กลุมวิทยฐานกรณในที่นี้ประกอบไปดวย นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ นางเบญจวรรณ วิทยฐานกรณ
นางสาว วรธิดา วิทยฐานกรณ เด็กหญิงอิศรา วิทยฐานกรณ นายวิรัช วิทยฐานกรณ นางสรารัตน วิทยฐานกรณ
นางสาว วรนุช วิทยฐานกรณ นางสาว อรัญญา วิทยฐานกรณ นายจักริน วิทยฐานกรณ นายชาญวิทย วิทยฐาน
กรณ นายศุภชัย วิทยฐานกรณ นางสาวสุดารัตน วิทยฐานกรณ นายวิชิต วิทยฐานกรณ นายวิชัย วิทยฐานกรณ
นายวัชร วิทยฐานกรณ และนายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ

นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในแตละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ ตอไปนี้มาพิจารณาประกอบ เชนผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของ
บริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท
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