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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างเงินทุน / โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
8.1

หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นทุนที่ชาระแล้ ว
จานวน 200,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 85,000,000 หุ้น ดังนี ้
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล
จากัด (มหาชน) (“TSTE”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE
มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ TSTE ใช้ สิทธิในการ
จองซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่เต็มจานวนตามที่จดั สรรไว้ และ/หรื อมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปั ดเศษทศนิยม
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้จดั การจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหุ้นของ บริ ษัทฯ
มีอานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 59,640,030 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อภายหลังการเสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นสามัญของ TSTE เสนอขายให้ แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
การที่บริ ษัทฯ นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ TSTE
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) นัน้ เพื่อเป็ นการชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect อันเกิดจากการ
นาบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ TSTE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) ซึ่งมีผลทาให้
TSTE มีสว่ นแบ่งกาไรหรื อสิทธิในการออกเสียงในบริ ษัทฯ ลดลงจากเดิมร้ อยละ 98.82 เหลือไม่ต่ากว่าร้ อยละ
69.35 หรื อคิดเป็ นอัตราลดลง (Dilution Effect) ไม่เกินกว่าร้ อยละ 29.82 ซึ่งเปรี ยบเสมือนผู้ถือหุ้นสามัญของ
TSTE มีสว่ นแบ่งกาไรหรื อสิทธิในการออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกัน คือ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 29.82 ดังนัน้ ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
TSTE ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 จึงมีมติอนุมตั ิให้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
25,350,970 หุ้น คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 29.82 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่จะเสนอขายให้ แก่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ TSTE ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) โดยผู้ถือหุ้นสามัญ
ของ TSTE มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ TSTE ใช้ สิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่เต็มจานวนตามที่จดั สรรไว้ และ/หรื อมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปั ดเศษทศนิยม ให้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้จัดการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหุ้นของบริ ษัทฯ มี
อานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ประชาชน แต่เนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวมีระยะเวลาเกิน
กว่า 1 ปี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 จึงได้ อนุมตั ิมติ
ดังกล่าวอีกครัง้ และที่ประชุมกรรมการของ TSTE ได้ ยืนยันมติดงั กล่าวในที่ประชุมกรรมการของ TSTE ครัง้ ที่
3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 รายละเอียดของการกาหนดสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
ของ TSTE สรุปได้ ดงั นี ้
หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE
: หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ (ปั จจุบนั หุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ยังไม่มีสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)
จานวนหุ้นทีเ่ สนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE
: ไม่เกิน 25,350,970 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 29.82 ของ
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 45
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนการจัดสรรต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TSTE เพื่อกาหนด
รายชื่อผู้ได้ รับสิทธิ

ราคาเสนอขายหุ้นบริษัทฯ
กาหนดการจองซื ้อและ/หรื อชาระค่าหุ้น
รายละเอียดอื่น ๆ

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายต่อประชาชน
(IPO)
: 5.2069 หุ้นสามัญของ TSTE ต่อ 1 หุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ โดยเศษหุ้นที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจากการ
คานวณสิทธิจะถูกปั ดทิ ้ง
: ภายหลังจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ อนุมตั ิแบบ
คาขออนุญาตของบริ ษัทฯ คณะกรรมการของ TSTE
จะเป็ นผู้กาหนดและแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดย
TSTE จะแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
14 วันตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
: ราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชน
: วันที่ []
: ผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ได้
ไม่เกิ นกว่าสิทธิ ข องตน ในกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้นสามัญของ
TSTE ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ไม่เต็มจานวน
ตามที่จัดสรรไว้ และ/หรื อมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ
ปั ดเศษทศนิยม หุ้นที่เหลือดังกล่าวจะถูกรวมกับหุ้นที่
เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก

ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการนาเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีทุน เรี ยกชาระแล้ ว
เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเท่ากับ 285,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท
8.2

ผู้ถอื หุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถื อหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว ตามที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 มีดงั นี ้

ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1 บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
(“TSTE”) 1,3
2 บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด (มหาชน)

ก่อนการกระจายหุ้น
หลังการกระจายหุ้น
จานวน (หุ้น) สัดส่วน จานวน (หุ้น) สัดส่วน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
197,633,100
98.82 197,633,100
69.34
1,043,700

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 46

0.52

1,043,700

0.37
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ลาดับ
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
รวม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ก่อนการกระจายหุ้น
หลังการกระจายหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น) สัดส่วน จานวน (หุ้น) สัดส่วน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
นางอารยา อรุณานนท์ชยั
518,700
0.26
518,700
0.18
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
243,500
0.12
243,500
0.09
2
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
195,300
0.10
195,300
0.07
กลุม่ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 3
188,200
0.09
188,200
0.07
- นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
137,600
0.07
137,600
0.05
- บริ ษัท มัน่ คงสยามธุรกิจ จากัด
50,600
0.03
50,600
0.02
นายสุพจน์ อรุณานนท์ชยั
105,000
0.05
105,000
0.04
นายสุรจักร เรื องศุข
32,600
0.02
32,600
0.01
นางพูลลาภ เรื องศุข
32,500
0.02
32,500
0.01
บริ ษัท น ้าตาลกุมภวาปี จากัด
0.00
0.00
2,400
2,400
นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ และคูส่ มรส
2,000
0.00
2,000
0.00
- นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
1,000
0.00
1,000
0.00
- นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
1,000
0.00
1,000
0.00
นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์
1,000
0.00
1,000
0.00
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
1,000
0.00
1,000
0.00
นายธนดล สุจิภิญโญ
1,000
0.00
1,000
0.00
ผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ซึ่งได้ รับสิทธิในการ
25,350,970
8.90
ซื อ้ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ใน
TSTE (Pre-emptive right) 4
ประชาชน
59,649,030
20.93
200,000,000 100.00 285,000,000 100.00

หมายเหตุ:
1. ตัวแทนของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) ที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทฯมีทงหมด
ั้
9 ท่าน ประกอบด้ วย
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล นายสุภสร
ชโยวรรณ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ นายธนดล สุจิภิญโญ และนายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ของบริ ษั ท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล้ จากัด (มหาชน) (“TSTE”) 10 รายแรก ณ วันที่ 3
เมษายน 2555
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุ้น)

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด*

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 47

31,439,760
28,873,680
12,826,440

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
23.82
21.87
9.72
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ลาดับ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุ้น)

4
5
6
7
8
9

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
8.01
4.74
4.18
3.54
2.48
2.45
1.68
0.77
1.04
81.45

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
10,061,380
บริษัท น ้าตาลราชบุรี จากัด*
6,256,800
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด*
5,518,999
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
4,668,690
นางบุญพร้ อม ชินพิลาศ
3,273,600
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ และคูส่ มรส
3,229,358
- นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
2,216,668
- นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์
1,012,690
10 นางพัชรี ชินธรรมมิตร
1,369,998
รวม
107,518,705
(ที่มา: บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) )
*ไม่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม และ/หรื อบริ ษัทใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
3. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นในบริ ษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40 ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
(ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
4. มีผ้ เู ข้ าข่ายซึง่ เป็ นผู้มีอานาจควบคุม หรื อกรรมการของบริ ษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทฯ
ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ดังนี ้
ชื่อ-สกุล

ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

จานวนหุ้นที่
ถือในบริ ษัทฯ
ก่อนการ
จัดสรร

บมจ. น ้าตาลขอนแก่น
นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

ผู้มีอานาจควบคุม1)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร

195,300
1,0003)

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายธนดล สุจิภิญโญ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
หมายเหตุ :

สัดส่วน
ร้ อยละ

จานวนหุ้นที่
ได้ รับการจัดสรร
(Pre-emptive
Right)

จานวนหุ้นที่ถือ
ในบริ ษัทฯ
ภายหลังการ
จัดสรร

สัดส่วน
ร้ อยละ

0.07
0.00
0.00

6,038,095
10,5622)
620,2073)

6,233,395
10,5622)
621,2073)

2.19
0.00
0.22

137,600
2,0004)

0.05
0.00

5,545,272
2,069,9844)

5,682,872
2,071,9844)

1.99
0.73

2,0005)
-

0.00
0.00
0.00

1,150,2155)
54,0606)
12,675

1,152,2155)
54,0606)
12,675

0.40
0.02
0.00

1) ณ วันที่ 3 เมษายน 2555 บมจ. น ้าตาลขอนแก่น ถือหุ้นร้ อยละ 23.82 ใน TSTE ซึง่ ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 98.82 ณ วันที่ 26
เมษายน 2555
2) คานวนจากหุ้นที่ถือโดย นางศรี วรรณ อรรถวิภชั น์ คู่สมรสของนายปรี ชา อรรถวิภชั น์
3) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชุติมาวรพันธ์
4) รวมหุ้นที่ถือโดย นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ คู่สมรสของนายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
5) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ คู่สมรสของนายธนดล สุจิภิญโญ
6) รวมหุ้นที่ถือโดย นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของนายสมชาย ชินธรรมมิตร์
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

8.3

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัท ฯ
กาหนด ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับฐานะการเงิ น ผลการดาเนินงาน
แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯเห็นสมควร
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