บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 202,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 404,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 320,000,000 หุนและหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับการ
เสนอขายแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จํานวน 84,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 20.79 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในการประชุ มวิส ามั ญผูถื อ หุ น ครั้ งที่ 2/2554 เมื่ อ วัน ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2554 ไดพิ จ ารณาและอนุ มัติ ก ารจั ด สรร
หุน สามั ญเพิ่ มทุ นออกใหม ข องบริ ษั ท จํ านวน 84,000,000 หุ น โดยเสนอให จั ด สรรให แ กผู ถื อ หุ นของ บริ ษั ท เบตเตอร
เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“BWG”) เปน Pre-emptive Right เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกผูถือหุนของ BWG ใชสิทธิการจอง
ซื้อหุน ในการรัก ษาผลประโยชนในเงิน ลงทุน หรือ สิทธิอ อกเสียงในบริ ษัท มีจํา นวนที่ ไดรั บจัดสรรในการจองซื้อไมเกิ น
21,000,000 หุน คิ ดเป น สัด ส ว นร อ ยละ 5.20 ของทุ นจดทะเบี ย นทั้ งหมดภายหลั งการเสนอขายหุ น สามั ญเพิ่ มทุ นให แ ก
ประชาชน มีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้
ผูเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทหลักทรัพยที่
เสนอขาย
จํานวนหุนสามัญที่
เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัท
จํานวน 84,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20.79 ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไว

หุนละ 0.50 บาท

สิทธิของผูถือหุนของบริษัท
ในการจองซื้อหุนสามัญ
(Pre-emptive Rights)

จะเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของ BWG ตามสัดสวนการถือหุน เปนจํานวน
ไมเกิน 21,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนที่
เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

อัตราสวนการจัดสรรตอ
ผูถือหุนสามัญของบริษัท

คณะกรรมการ BWG และ/หรื อ กรรมการผู จั ด การ BWG และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ BWG จะเปนผูกําหนดและแจงใหทราบในภายหลัง โดยจะ
เป น การเสนอขายให แ ก ผู ถื อ หุ น สามั ญ ของ BWG ทุ ก รายที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏอยู ใ น
สมุดทะเบียนผูถือหุนของ BWG

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัท เพื่อกําหนดรายชื่อ
ผูไดรับสิทธิ

ภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต.ไดอนุญาตใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนแลว
คณะกรรมการของ BWG และ/หรือ กรรมการผูจัด การ BWG และ/หรื อ บุ คคลที่ ไดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ BWG จะเปน ผู กํา หนดและแจ งวั น ปด สมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ
กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ล ว งหน า ไม น อ ยกว า 14 วั น ตามข อ กํ า หนดของ
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
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ราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูถือหุนของ BWG จะเปนราคาเดียวกับราคา
เสนอขายใหแกประชาชน

ระยะเวลาเสนอขาย

กําหนดระยะเวลาจองซื้อและ/หรือชําระคาหุนสามัญของการเสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัทตอผูถือหุนเดิมของ BWG กอนกําหนดการจองซื้อและ/หรือชําระคาหุนของการ
เสนอขายหุนสามัญของบริษัทใหแกประชาชนเปนครั้งแรกซึ่งจะแจงใหทราบในภายหลัง

รายละเอียดอื่นๆ

1.ผูถือหุนสามัญของ BWG มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทไดไมเกินกวาสิทธิของตน
ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ BWG ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทไมเต็ม
จํา นวนตามที่ จั ด สรรไว และหรือ มี เ ศษของหุ น สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการป ด เศษทศนิ ย ม
ใหคณะกรรมการของบริษัท หรือ กรรมการผูจัด การบริษัทของบริ ษัท หรือผูจั ดการ
การจัดจํ าหน ายและรับประกั นการจํา หน ายหุ นของบริ ษัท มีอํ านาจจัด สรรหุนสามั ญ
ดังกลาวเพื่อเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม
และไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัทตอประชาชนเปนครั้ง
แรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
2. ผู ถือ BWG-W ของ BWG ที่ ประสงค จ ะใชสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ นสามั ญของบริ ษั ท
จะตองใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของ BWG กอนจึงจะไดรับสิทธิดังกลาว โดย
คณะกรรมการของ BWG และ/หรือกรรมการผูจัดการ BWG และ/หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ BWG จะกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อ
รับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทภายหลังจากวันที่บริษัทไดรับอนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพยจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ BWG จะถือวาผูถือ BWG-W ที่ไมไดใชสิทธิ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญกอนวันที่คณะกรรมการ BWG และ/หรือกรรมการผูจัดการ
BWG และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ BWG กําหนดใหเปนวันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทตามเงื่อนไข
ที่กลาวขางตน ไดสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท และจะไมมีการปรับสิทธิ
ใดๆ ใหแกผูถือ BWG-W
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8.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
รายชื่อผูถือหุน

1. บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) 1/
2. นาย ธนดล
รักษาบุญ 2/
3. บริษัท ยามาเซ็น โฮลดิ้งส จํากัด3/
4. บริษัท ซียูบี จํากัด 4/
5. นาย ธีระศักดิ์ พงศพนาไกร
6. นาง พรเพ็ญ
ผารัชตพิบูลย
7. นาง วรรณรัตน คุมเงิน
8. นาย ศุภวัฒน คุณวรวินิจ
9. นาย สุทัศน
บุณยอุดมศาสตร
10. นาย สุวัฒน เหลืองวิริยะ
รวม
เสนอขายประชาชนในครั้งนี้
รวม

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
จํานวน (หุน)
206,786,000
100,002,000
11,000,000
2,200,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

รอยละ
64.62
31.25
3.43
0.68
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

ภายหลังเสนอขายหุนตอ
ประชาชน
จํานวน (หุน)
รอยละ
206,786,000
51.18
100,002,000
24.75
11,000,000
2.72
2,200,000
0.54
2,000
0.001
2,000
0.001
2,000
0.001
2,000
0.001
2,000
0.001
2,000
0.001

320,000,000

100.00

320,000,000

79.21

-

-

84,000,000

20.79

320,000,000

100.00

404,000,000

100.00

หมายเหตุ
1/
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลโดยมี
นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ เปนประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และมีผูถือหุนใหญ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 คือ นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ นายนิพัฒน เจริญกิจการ นายสิปปกร ขาวสะอาด และนางสาวพรเพ็ญ กรรณิกากร ถือหุนในสัดสวนรอยละ 14.59 รอยละ 5.34 รอย
ละ 4.07 รอยละ 2.84 และรอยละ 2.53 ของทุนชําระแลวตามลําดับ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.set.or.th หรือ www.betterworldgreen.com )
2/
เปนผูถือหุนรายใหมที่บริษัทไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน ในชวงไตรมาส 1 ป 2554 ในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว 1 บาท
3/
เปน 1 ใน 5 ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการจัดการของเสียทั้งของรัฐบาล และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆของประเทศญี่ปุน โดยมีกลุมผูถือหุนซึ่งมีสัญชาติ
ญี่ปุน ณ วันที่ 23 มกราคม 2555ประกอบดวย นายโคอิชิโระ โอกุดะ และนายทากามิสึ โอกุดะ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.00 และรอยละ 90.00 ตามลําดับ
4/
ประกอบธุรกิจกําจัดขยะชุมชนที่จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูถือหุนใหญ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ประกอบดวย นายพล สาเกทอง นายภูมิ สาเกทอง นางสาว
วิชญา สาเกทอง และนายอิศระ เตชะไกศยะ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 29.89 รอยละ 29.80 และรอยละ 0.30 ตามลําดับ

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษั ทมี นโยบายจา ยเงินป นผลในอัต ราไมต่ํ ากว าร อยละ 50 ของกํ าไรสุท ธิห ลังหั กภาษีเ งิน ไดนิ ติบุ คคลสํา หรั บ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และหลั งหั ก เงิ น สํ า รองต า งๆ ทุ ก ประเภทตามที่ ก ฎหมายและบริ ษั ท ได กํ า หนดไว และการ
จายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได ขึ้ นอยูกั บผลการดํา เนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคลองของบริ ษัท แผนการขยายธุรกิ จ
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร และการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
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