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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 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 ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2554 เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2554 ได พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก าร
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของบริษัทจํานวน 84,000,000 หุน โดยเสนอใหจัดสรรใหแกผูถือหุนของ บริษัท เบตเตอร
เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“BWG”) เปน Pre-emptive Right เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกผูถือหุนของ BWG ใชสิทธิการจอง
ซื้ อ หุ น ในการรั ก ษาผลประโยชน ใ นเงิ น ลงทุ น หรื อ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในบริ ษั ท มี จํ า นวนที่ ไ ด รั บ จั ด สรรในการจองซื้ อ
ไมเกิน 21,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ประชาชน มีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้
ผูเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทหลักทรัพยที่
เสนอขาย
จํานวนหุนสามัญที่
เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัท

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 กรรมการผูจัดการ BWG และ/หรือ บุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ BWG จะเปนผูกําหนดและแจงวันป ดสมุดทะเบี ยนเพื่อ
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

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

ราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูถือหุนของ BWG จะเปนราคาเดียวกับราคา
เสนอขายใหแกประชาชน

ระยะเวลาเสนอขาย

กําหนดระยะเวลาจองซื้อและ/หรือชําระคาหุนสามัญของการเสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัทตอผูถือหุนเดิมของ BWG กอนกําหนดการจองซื้อและ/หรือชําระคาหุนของการ
เสนอขายหุนสามัญของบริษัทใหแกประชาชนเปนครั้งแรกซึ่งจะแจงใหทราบในภายหลัง

รายละเอียดอื่นๆ

1.ผูถือหุนสามัญของ BWG มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทไดเกินกวาสิทธิของตน ใน
กรณีที่ผูถือหุนสามัญของ BWG ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทไมเต็ม
จํา นวนตามที่ จัด สรรไว และหรื อ มีเ ศษของหุ น สามั ญ ที่ เ กิด จากการป ด เศษทศนิ ย ม
ใหคณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจจัดสรรหุนสามัญที่เหลือดังกลาว แกผูถือหุนเดิม
ของ BWG ที่แจงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ โดยจะจัดสรรใหตามสัดสวนที่แจง
ความจํานงจองซื้อเกินสิทธิไว (Pro-rate) ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด
ที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดแยงกับ
กฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และ/หรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัทตอประชาชนเปนครั้งแรกนี้ประสบ
ความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
2. ผูถือ BWG-W ของ BWG ที่ประสงคจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท
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 25 เมษายน 2555
รายชื่อผูถือหุน

ณ วันที่ 25 เมษายน 2555

1. BWG 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
ผูถือหุน BWG ซึ่งไดรับสิทธิตาม Pre-emptive Right 5/
ประชาชนทั่วไป
รวมหุนที่เสนอขาย

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
320,000,000

รอยละ
64.62
31.25
3.43
0.68
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
100.00

-

-

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
79.21
21,000,000
63,000,000
84,000,000

5.20
15.59
20.79

รวม
320,000,000
100.00
404,000,000
100.00
หมายเหตุ
1/ BWG เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล มีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 714.26 ลานบาท โดยมีมูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท รายชื่อผูถือหุนใหญและสัดสวนการถือหุนของ
BWG 10 อันดับแรก ณ วันที่ 2 มกราคม 2556 มีดังนี้
การถือหุนใน BWG
การถือหุนใน AKP หลัง IPO
จํานวน (หุน)

รอยละ

จํานวน (หุน) **

รอยละ

1.นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ

53,165,200

7.44

1,565,122

0.39

2.นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ *

40,700,000

5.70

1,196,630

0.30

3.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

27,413,900

3.84

806,002

0.20

4.นายนิพัฒน เจริญกิจการ

24,680,000

3.46

725,622

0.18

5.นายวิรัช พันธสุขุมธนา

17,001,000

2.38

499,850

0.12

6.นางวิจิตรา ชวาลากุล

17,000,000

2.38

499,820

0.12

7.น.ส.มณีรัตน สดับ

12,911,321

1.81

379,608

0.09
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การถือหุนใน BWG
จํานวน (หุน)

การถือหุนใน AKP หลัง IPO

รอยละ

จํานวน (หุน)

รอยละ

8.นายบุญสง เจียรไพศาลเจริญ

9,860,000

1.38

289,896

0.07

9.น.ส.พัทธนันท กมลวัฒนาวิทย

8,606,292

1.20

253,035

0.06

502,918,106

70.41

14,786,411

3.66

714,255,819

100.00

21,001,996

5.20

10.ผูถือหุนอื่นๆ
รวม

หมายเหตุ * นายสุวัฒน เหลืองวิริยะถือหุนอยูใน AKP กอน IPO จํานวน 2,000 หุน
** คํานวณโดยใชอัตราสวนผูถือหุน BWG 34.01218 หุนไดสิทธิจองซื้อหุน AKP 1 หุน โดยปดเศษทศนิยมลง
โดยคํานวณบนสมมติฐานที่มีการใชสิทธิตาม Pre-emptive right เต็มจํานวน

2/ เปนผูถือหุนรายใหมที่บริษัทไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน ในชวงไตรมาส 1 ป 2554 ในราคาเทากับ
มูลคาที่ตราไว 1 บาท โดยเหตุผลที่ผูถือหุนดังกลาวเขามาลงทุน เกิดจากความสนใจในลักษณะธุรกิจการกําจัดขยะและเคย
มีประสบการณทํางานรวมกับบริษัทในโครงการจัดการขยะพิษจากโรงพยาบาล โดยผูถือหุนดังกลาวไมไดเปนบุคคลที่
เกี่ยวของกับบริษัทหรือบริษัทในกลุม
3/ เปน 1 ใน 5 ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการจัดการของเสียทั้งของรัฐบาล และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆของประเทศ
ญี่ปุน โดยมีกลุมผูถือหุนซึ่งมีสัญชาติญี่ปุน 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 นางสาววิชญา สาเกทอง และนายอิศระ เตชะไกศยะ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ
29.89 รอยละ 29.80 และรอยละ 0.30 ตามลําดับ
5/ กรณีที่ผูถือหุน BWG ซึ่งไดรับสิทธิตาม Pre-emptive Right ใชสิทธิการจองตามสิทธิครบทุกราย โดยใชขอมูลรายชื่อผูถือ
หุนและสัดสวนการถือหุนของ BWG ณ วันที่ 2 มกราคม 2556
รายชื่อผูถือหุนของ BWG
ณ วันที่ 2 มกราคม 2556
สิทธิจองตาม Pre-emptive (หุน) *
รอยละ
1.นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
1,563,122
7.44
2.นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
1,196,630
5.70
3.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
806,002
3.84
4.นายนิพัฒน เจริญกิจการ
725,622
3.46
5.นายวิรัช พันธสุขุมธนา
499,850
2.38
6.นางวิจิตรา ชวาลากุล
499,820
2.38
7.น.ส.มณีรัตน สดับ
379,608
1.81
8.นายบุญสง เจียรไพศาลเจริญ
289,896
1.38
9.น.ส.พัทธนันท กมลวัฒนาวิทย
253,035
1.20
10.ผูถือหุนอื่นๆ
14,786,411
70.41
100.00
รวม
20,999,996
หมายเหตุ * คํานวณโดยใชอัตราสวนผูถือหุน BWG 34.01218 หุนไดสิทธิจองซื้อหุน AKP 1 หุน โดยปดเศษทศนิยมลง
โดยคํานวณบนสมมติฐานที่มีการใชสิทธิตาม Pre-emptive right เต็มจํานวน
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บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และหลั ง หั ก เงิ น สํ า รองต า งๆ ทุ ก ประเภทตามที่ ก ฎหมายและบริ ษั ท ได กํ า หนดไว และการ
จายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร และการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
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