บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

8.

โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัท
หุนสามัญ
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 101,500,000 บาท และทุนเรียกชําระแลว 86,153,840 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 344,615,360 หุน มูลคาที่ตราที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน 101,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 406,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
8.2 โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อ
1. กลุมนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี
‐ นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี
‐ นางสาวสกุณา บายเจริญ
‐ นายประโยชน บายเจริญ
‐ นางขวัญเรือน บายเจริญ
2. กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย1/
3. กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม วรรณ จํากัด (“กองทุนสวนบุคคล
ของธนาคารออมสิน”) 1/
4. นายปรีชา ชุณหชัชวาล
5. นางสาวอัณทิกา ฤกษวิบูลยศรี
6. นางสมศรี วิไล
7. นายสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี
8. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี
9. ประชาชน
รวม

จํานวนหุน
216,062,000
110,782,000
104,468,000
406,000
406,000
80,410,240
40,205,120

รอยละ
62.70
32.15
30.31
0.12
0.12
23.33
11.67

หลังการเสนอขายหุน
ตอประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
216,062,000
53.22
110,782,000
27.29
104,468,000
25.73
406,000
0.10
406,000
0.10
39,809,9802/
9.81
40,205,1202/
9.90

4,480,000
2,240,000
406,000
406,000
406,000
344,615,360

1.30
0.65
0.12
0.12
0.12
100.00

4,480,000
2,240,000
406,000
406,000
406,000
101,984,900
406,000,000

ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554

1.10
0.55
0.10
0.10
0.10
25.12
100.00

หมายเหตุ: 1/ กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมอริเชียสและมีการลงทุนใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ซึ่งเปน
กองทุนสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (เดิมมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทจัดการ และไดเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการเปนบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด นับตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เปนตนมา) ไดตกลงเขารวม
ทุนในบริษัทตามสัญญาลงทุนลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549 โดยลงทุนในตั๋วเงินที่ไถถอนได ตั๋วสัญญาใชเงิน
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และหุนบุริมสิทธิที่ออกโดยบริษัท (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 5.3.2 สัญญาอื่นๆ) การลงทุนดังกลาวนั้น
เปนไปตามขอตกลงของทั้งสองฝายในอันที่จะรวมลงทุนในลักษณะคูขนาน คือ กองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และกองทุนรวมสวนบุคคลของธนาคารออมสินจะรวมลงทุนในบริษัทในสัดสวนการลงทุนที่
ไดตกลงกัน และการจําหนายไปซึ่งการลงทุนในบริษัทจะเปนไปตามขอตกลงรวมกันระหวางทั้งสองฝาย
ซึ่งทั้งสองฝายอาจโอนหุนใหแกกันตามความตกลงระหวางกันในเวลาใดๆ ก็ได
2/



ตามขอตกลงการรวมลงทุน (Local Parallel Investment Agreement) ระหวางกองทุนออรีออส เซาท อีสท
เอเชีย และ กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
ในการลงทุน จําหนายเงินลงทุนที่ตองกระทํารวมกัน อยางไรก็ตาม ในการเสนอขายหุนตอประชาชนใน
ครั้งนี้ กองทุนกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย ไดขายหุนของบริษัทที่ตนเองถือแตเพียงผูเดียว ดังนั้น
เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงการรวมทุนดังกลาวขางตน กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินจะขายหุน
ของบริษัทจํานวน 13,533,420 หุน คืนใหแกกองทุนออรีออส กอนวันที่หุนของบริษัทเขาซื้อขายเปนวัน
แรก ซึ่งเปนไปตามขอตกลงการซื้อขายหุนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 และที่ไดแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2555 ดังนั้นภายหลังการดําเนินการดังกลาว จะทําใหกองทุนออรีออสและกองทุนสวนบุคคลของ
ธนาคารออมสินถือหุนของบริษัทจํานวน 53,343,400 หุน และ 26,671,700 หุน คิดเปนรอยละ 13.14 และ
รอยละ 6.57 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่ผานมา

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครั้งสําคัญในป 2549 โดยการเขามารวมทุนของกองทุนออรีออส เซาท
อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 โดยกองทุนดังกลาวไดลงทุน
ในหุ นบุริ ม สิท ธิข องบริ ษัท จํ า นวน 860,000 บาท พร อ มทั้ งให เงิ นกูยื ม ในรูป ตั๋ วเงิ นที่ไ ถ ถอนได (Secured
Redeemable Note) จํานวน 78,940,000 บาท และตั๋วสัญญาใชเงิน (Secured Promissory Note) แกบริษัทจํานวน
รวม 72,200,000 บาท โดยบริษัทนําเงินที่ไดไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและขยายสาขา ซึ่งเปน
ผลใหในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 บริษัทตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 860,000 บาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิจํานวน
86,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายตอกองทุนออรีออส จํานวน 57,333 หุน และกองทุนสวน
บุคคลของธนาคารออมสิน จํานวน 28,667 หุน
ตอมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออม
สินไดใชสิทธิแปลงตั๋วเงินที่ไถถอนไดเปนหุนสามัญจํานวนรวม 78,940,000 บาท ภายใตเงื่อนไขสัญญาลงทุน
(Investment Agreement) และบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 56,860,000 บาท เปน 86,153,840 บาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 2,929,384 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายใหแกกองทุนออรีออส เซาท อีสท
เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินในราคาหุนละ 26.9476 บาท รวมมูลคา 78,940,000 บาท
ตอมาเมื่อวันที่ 4 และ 5 กรกฎาคม 2554 กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของ
ธนาคารออมสินไดแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญทั้งจํานวน โดยบริษัทไดลดและเพิ่มทุนจดทะเบียน
ตามลําดับ โดยไดลดทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิทั้งหมดจํานวน 860,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 860,000 บาท เปนจํานวนเทากับการลดทุนในหุนบุริมสิทธิดังกลาว โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
86,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนที่ถือหุนบุริมสิทธิที่มีการลดทุนจํานวน
86,000 หุน ในราคาเสนอขายเทากับมูลคาที่ตราไว ทําใหปจจุบันบริษัทไมมีหุนบุริมสิทธิเหลืออยู
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนในแตละชวงเวลา ดังนี้
รายชื่อ
1
2
3

1
2

หุนสามัญ
กลุมผูถอื หุนเดิม1/
กองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย
กองทุนสวนบุคคล
ของธนาคารออมสิน
หุนบุริมสิทธิ
กองทุนออรีออส
เซาท อีสท เอเชีย
กองทุนสวนบุคคล
ของธนาคารออมสิน
รวม
มูลคาที่ตราไว

20 พฤศจิกายน 2549
จํานวนหุน รอยละ

28 ธันวาคม 2549
จํานวนหุน รอยละ

20 เมษายน 2554
จํานวนหุน รอยละ

6 กรกฎาคม 2554
จํานวนหุน รอยละ

5,600,000

100.00

5,600,000

98.49

5,600,000

65.00 224,000,000

65.00

-

-

-

-

1,952,923

22.67

80,410,240

23.33

-

-

-

-

976,461

11.33

40,205,120

11.67

-

-

57,333

1.01

57,333

0.67

-

-

5,600,000
10.00

100.00

28,667
5,686,000
10.00

0.50
100.00

28,667
8,615,384
10.00

0.33
100.00 344,615,360
0.25

100.00

หมายเหตุ : 1/ กลุมผูถือหุนเดิม ประกอบดวย กลุมนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดแก นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี นางสาวสกุณา
บายเจริญ นายประโยชน บายเจริญ นางขวัญเรือน บายเจริญ และนายปรีชา ชุณหชัชวาล นางสาวอัณทิกา ฤกษ
วิบูลยศรี นางสมศรี วิไลนายสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะ
ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ
บริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวาง
กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
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