บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
8
8.1

โครงสร้างเงินทุน

หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 8 มกรำคม 2556 บริษทั ฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 925,850,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
925,850,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยเป็ นทุนชำระแล้วจำนวน 720,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ
จำนวน 720,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่
3 มกรำคม 2556 ได้มมี ติอนุมตั จิ ดั สรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 205,850,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท ดังนี้
1. หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 185,850,000 หุน้ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั ่วไป (IPO)
2. หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 20,000,000 หุน้ เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขำย
ให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึง่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนทั ่วไป (IPO) ในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯจะมีทุนชำระแล้วเพิม่
เป็ น 905,850,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 905,850,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท

8.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
มติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2556 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯจำนวน 20,0000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึง่
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MKG-WA”) ซึง่ มี
รำยละเอียดสรุปได้ดงั นี้
ประเภทและชนิด

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็ นกำรโอน
ทำงมรดก หรือกำรโอนให้แก่ทำยำทหรือผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกรณี
อื่นใดทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควร

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

5 ปี นับจำกวันทีอ่ อกและเสนอขำย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ออก

:

20,000,000 หน่ วย

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

:

หน่ วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)

วิธกี ำรเสนอขำย

:

เสนอขำยครัง้ เดียวให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึง่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร)
และพนักงำนของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อยเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 50 รำย

วิธกี ำรจัดสรร

:

จัด สรรให้แ ก่ผู้บริห ำร (รวมถึง ผู้บ ริหำรซึ่ง ดำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร) และ
พนักงำนของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย โดยไม่ผำ่ นผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ นี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรรให้ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่งดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนแต่ละรำยไม่จำเป็ นต้องมีจำนวนเท่ำกัน ขึน้ อยู่
กับ ต ำแหน่ ง อำยุ ง ำน ควำมรู้แ ละประสบกำรณ์ ควำมรับ ผิด ชอบ ผลกำร
ปฏิบตั งิ ำน และศักยภำพหรือประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะได้รบั
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จำนวนหุน้ สำมัญทีส่ ำรอง
:
เพื่อกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

20,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.78 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้จำนวน 720,000,000 หุน้

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ (อำจเปลีย่ นแปลงในภำยหลัง
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

รำคำใช้สทิ ธิ

:

รำคำกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ำกับ 1 บำทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีกำร
ปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ ซึ่งรำคำใช้สทิ ธิดงั กล่ำวถือเป็ น
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในรำคำต่ ำกว่ำรำคำตลำด ซึ่งคำนวณโดยอ้ำงอิงกับ
รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนแก่ประชำชนทั ่วไปที่รำคำ [] บำทต่อหุน้

ระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิ

:

วันทำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (เดือนมีนำคม หรือเดือนมิถุนำยน หรือเดือน
กันยำยน หรือเดือนธันำคม) ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริม่ ใช้สทิ ธิ
ภำยหลังครบกำหนดระยะเวลำ 12 เดือนนับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) และพนักงำนของ
บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย (วันกำหนดใช้สทิ ธิ) ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ สำรองเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่
เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั โดยเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทป่ี ระกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด



หลังจำก 12 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรร ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สทิ ธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั
กำรจัดสรร



หลังจำก 24 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรร ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สทิ ธิได้อกี ร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำร
จัดสรร



หลังจำก 36 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรร ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สทิ ธิได้อกี ร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำร
จัดสรร



หลังจำก 48 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรร ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สทิ ธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่ำจะครบอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี หลือจำกกำรใช้สทิ ธิหรือไม่ถูกใช้สทิ ธิในวันกำหนดกำรใช้
สิทธิใดๆ สำมำรถสะสมเพื่อนำไปใช้สทิ ธิได้ในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ ต่อๆ
ไปได้ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบกำหนดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ทีไ่ ม่ถูกใช้สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
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ระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิ (ต่อ)

วัน สุ ด ท้ ำ ยของกำรใช้ สิท ธิ ตรงกับ วั น ท ำกำรสุ ด ท้ ำ ยของวัน ที่ค รบก ำหนด
ระยะเวลำ 5 ปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลำแสดงควำมจำนง
ในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย

:

ไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย

เงื่อนไขสำหรับกำรใช้สทิ ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

1.

ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีส ถำนะเป็ นผูบ้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่ง
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย ณ
วันทีใ่ ช้สทิ ธิ

2.

ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภำพจำกกำรเป็ นผู้บริหำร (รวมถึง
ผูบ้ ริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) หรือพนักงำนของบริษทั ฯและ/หรือ
บริษ ัท ย่อ ย เนื่ อ งจำกกำรเกษีย ณอำยุต ำมระเบีย บของบริษ ัท ฯ ให้
ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนดังกล่ำวสำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้
จนครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรนัน้

3.

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิถงึ แก่กรรม เป็ นบุคคลสำบสูญตำมคำสั ่ง
ศำล เป็ นบุค คลไร้ควำมสำมำรถ และ/หรือ เสมือ นไร้ค วำมสำมำรถ ให้
ทำยำทหรือผูร้ บั มรดกตำมพินยั กรรม หรือผูอ้ นุบำล หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ (แล้วแต่
กรณี) ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว สำมำรถใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญ
ตำมใบส ำคัญ แสดงสิท ธิไ ด้เพีย งเท่ ำ จ ำนวนใบส ำคัญ แสดงสิท ธิท่ี ผู้ถือ
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิผู้นัน้ มีสทิ ธิเฉพำะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้
แล้ว เท่ ำ นัน้ โดยจะสำมำรถใช้สิท ธิไ ด้ในวันก ำหนดใช้สิท ธิใดๆจนครบ
กำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว

4.

ในกรณี ท่ีผู้ถือ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิไ ด้โ อนย้ำ ยสัง กัด หรือ บริษ ัท ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทั เห็นชอบ โดยที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนดังกล่ำวยังคง
เป็ นผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย ณ วันที่ใช้สทิ ธิ
ให้ผบู้ ริหำร หรือพนักงำนดังกล่ำว สำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้จนครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรนัน้

5.

ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภำพจำกกำรเป็ นผู้บริหำร (รวมถึง
ผูบ้ ริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) หรือพนักงำนของบริษทั ฯและหรือ/
บริษทั ย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สทิ ธิใดๆ ด้วยเหตุอ่นื นอกจำกที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2-4 ข้ำงต้น ให้ผบู้ ริหำรหรือพนักงำนของบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อยรำยนัน้ ไม่สำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ)
ทีเ่ หลืออยู่ได้อกี ต่อไป โดยให้ถอื ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวเป็ นอันถูก
ยกเลิกและสิน้ ผลในทันที

เหตุในกำรต้องออกหุน้ ใหม่
เพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลง
กำรใช้สทิ ธิ

:

เมื่อ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขของกำรปรับ
สิทธิตำมที่กำหนดในข้อ กำหนดสิทธิ และเงื่อ นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
เป็ นเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศ
อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
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วันทีอ่ อกและระยะเวลำเสนอ :
ขำย

บริษทั ฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิท ธิให้กบั ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อยให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิ
จำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

ตลำดรองของใบสำคัญแสดง :
สิทธิ

บริษทั ฯจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลำดรองของหุน้ สำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิ

:

บริษทั ฯจะนำหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงทีอ่ อกในครัง้ นี้
เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

:

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั ฯ (Price Dilution)
หุ้นของบริษทั ฯยังไม่ได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จึงไม่มี
"รำคำตลำดของหุน้ " และยังไม่สำมำรถคิดคำนวณผลกระทบต่อรำคำตลำดของ
หุ้น เนื่ อ งจำกบริษ ัท ฯยัง ไม่ ส ำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้น สำมัญ ให้แ ก่
ประชำชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO Price)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ
สิ ทธิ ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีทม่ี กี ำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยทัง้ จำนวน 20,000,000 หน่ วย ส่วน
แบ่งกำไรต่อหุ้นหรือสิท ธิในกำรออกเสียงของผู้ถือ หุ้นจะลดลงในอัตรำร้อยละ
2.16 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงเดิมโดยคำนวณเปรียบเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จำนวน 925,850,000 หุ้น
(ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังจำกที่บริษทั เสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถือ
หุน้ เดิมและประชำชนทั ่วไป และกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ จำนวน)

ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิท ธิ รวมทัง้ เหตุท่ที ำให้ต้อ งออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ อัตรำกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรเป็ นผู้มี
อำนำจในกำรพิจำรณำกำหนดหรือแก้ไขตำมที่เห็นสมควร และมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็ นผูม้ อี ำนำจในกำร
จัดท ำข้อ ก ำหนดสิท ธิและหน้ ำ ที่ของผู้อ อกใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ รวมทัง้ มีอ ำนำจในกำรกำหนดหรือ แก้ไ ขเพิ่ม เติม
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและประกำศของหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
8.3

พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคตที่นอกเหนื อจากการออกหุ้นรองรับตาม 8.2
-ไม่ม-ี

8.4

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ของบริษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงาน
-ไม่ม-ี
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8.5

ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 27 กันยำยน 2555 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯมีดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย IPO
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
(%)
(หุ้น)
1 กลุ่มนำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน*
338,598,035 47.0
2 นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
164,088,012 22.8
3 นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม
164,087,977 22.8
้
4 มูลนิธปิ ำทองคำ เอ็มเค
31,265,983
4.3
5 นำยสุจนิ ต์ ชุมพลกำญจนำ
7,200,000
1.0
6 นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย
5,400,000
0.8
7 นำยโกมินทร์ พิมทะโนทัย
3,600,000
0.5
8 นำงสีรงุ้ เมฆโต
3,600,000
0.5
9 นำยเมธำ ชุณหสิริ
2,159,993
0.3
11 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ IPO
0.0
รวมทัง้ หมด
720,000,000 100.0
* นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยคุณยุพนิ ธีระโกเมน จำนวน 198,990,002 หุน้

8.6

หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
(%)
(หุ้น)
338,598,035
37.4
164,088,012
18.1
164,087,977
18.1
31,265,983
3.5
7,200,000
0.8
5,400,000
0.6
3,600,000
0.4
3,600,000
0.4
2,159,993
0.2
185,850,000
20.5
905,850,000 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะจ่ำยเงินปนั ผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็ นสำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯและบริษทั ย่อ ยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำที่น้ อ ยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ำงต้น หรือ
งดจ่ำยเงินปนั ผล โดยขึน้ อยูก่ บั ภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริษทั และบริษทั
ย่อย และควำมจำเป็ นในกำรใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั
ย่อย
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