บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

8.

โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรียกชําระแลว
3,274,573,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 32,745,730 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวนหุน
สามัญของบริษัทฯเพิ่มจากเดิม 32,745,730 หุน เปน 3,274,573,000 หุน
นอกจากนี้ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 613,427,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 585,427,000 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชน

2.

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 28,000,000 หุน จัดสรรเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออก
และเสนอขายใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)

ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนจํานวน 585,427,000 หุนในครั้งนี้ และหุนสามัญเพิ่มทุน
จั ด สรรเพื่ อ รองรั บ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จํ า นวน 28,000,000 หุ น บริ ษั ท ฯ จะมี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น เป น
3,888,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบงออกเปนหุนสามัญชําระแลวจํานวน 3,860,000,000 หุน และ
หุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 28,000,000 หุน
8.1.2 ขอจํากัดการโอนหุน
การโอนหุนจะตองไมทําใหสัดสวนการถือหุนโดยบุคคลตางดาวมากกวารอยละ 49.0 ของหุนที่มีสิทธิออก
เสียงและจําหนายไดเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ 1,891,400,000 หุน ภายหลังจากการเสนอขายหุน
สามัญใหแกประชาชน
8.1.3 หลักทรัพยอื่น
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนกอนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ได
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 28,000,000 หนวย ใหแกผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ (ESOP) โดยมีรายละเอียดขอกําหนดสิทธิตามเอกสารแนบ 5
8.1.4 ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย
หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามอยูดวย
-ไมมี-
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8.2 ผูถือหุนของบริษัทฯ
8.2.1 โครงสราง ณ วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ณ ปจจุบัน รายชื่อผูถือหุนโดยนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จํานวน 10 รายแรกมีดังนี้
กอนการเสนอขายหุน เพิ่มทุน
ผูถือหุน

นางหทัย ศิริวิริยะกุล

หลังการเสนอขายหุน เพิ่มทุน

สัดสวน

จํานวนหุนที่ถือ

สัดสวน

จํานวนหุนที่ถือ

(รอยละ)

(รอยละ)

2,361,960,000

72.1

2,361,960,000

60.8

190,000,000

5.8

190,000,000

4.9

120,892,900

3.7

120,892,900

3.1

-

-

87,267,000

2

2.2

38,880,000

1.2

38,880,000

1.0

-

-

29,051,000

2

0.7

นายประสงค ศิริวิริยะกุล

27,216,000

0.8

27,216,000

0.7

นางวรยา ศิริวิริยะกุล

27,215,900

0.8

27,216,000

0.7

2

0.6

นายศิรภาคย ศิริวิริยะกุล
นายศิรพัทธ ศิริวิริยะกุล
1

บริษัท คิง วัน คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด
นางสาวศิรอาภา ศิริวิรยิ ะกุล
1

บริษัท คิง วัน อินดัสตรี จํากัด

นายฉั่ว คิม ฮั้ว

1

-

-

21,544,000

-

-

21,544,0002

0.6

3

บริษัท ยูที กรุป จํากัด

372,400,000

11.4

-

-

นางดารัตน วิภาตะกลัศ

12,349,900

0.4

12,349,900

0.3

นางสาวภัทรานงค สุทธิวิเศษศักดิ์

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

นางสาวกนกทิพย ศิรวิ ิริยะกุล

7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

-

0.0

28,000,000

0.7

108,007,300

3.3

906,428,200

23.3

3,274,573,000

100.0

3,888,000,000

100.0

นางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง1

พนักงานบริษัทฯ ที่ซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกพนักงาน (ESOP)
อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ:

1

ผูถือหุนกลุมดังกลาวไดรับการจัดสรรหุนจากการออกและเสนอหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้ โดยการจัดสรรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการปรับ
โครงสรางบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนดังกลาวจะเขาซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในระยะเวลา และราคาที่เทียบเทากับการเสนอขายหุนสามัญใหแก
ประชาชนทุกประการ รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางดังกลาวจะถูกเปดเผยอยูในสวนที่ 2 หัวขอ 2.2.4 การปรับโครงสรางธุรกิจ
2
จํานวนหุนดังกลาวเปนการประมาณการเบื้องตน
3
บริษัท ยูที กรุป จํากัด จะดําเนินการขายหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 372,400,000 หุน ในการเสนอหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้

8.2.2 การปรับโครงสรางภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ณ ปจจุบัน มีนักลงทุนตางชาติ (“บริษัท ก.”) ซึ่งไมใชบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ
ไดแสดงเจตนารมณในการเขาลงทุนในบริษัทฯ ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดย บริษัท ก.ได
ดําเนินการทําบันทึกขอตกลง (MOU) ในการเขาลงทุนในบริษัทฯ กับนางหทัย ศิริวิริยะกุล ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยในเบื้องตน บริษัท ก. จะเขาลงทุนในบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
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(1)

โครงสรางการเขาทํารายการ

บริษัท ก. มีแผนที่จะเขาถือหุนสามัญของบริษัทฯ ผานบริษัทโฮลดิ้ง (“บริษัทรวมทุน”) รวมกับนาง
หทัย ศิริวิริยะกุล ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดย นางหทัย ศิริวิริยะกุล จะดําเนินการปรับ
โครงสรางการถือหุนภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
(ก)

บริษัทรวมทุน จะรับโอนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ราคาตลาดจาก นางหทัย ศิริวิริยะกุล จํานวน
972,000,000 หุนหรือคิดเปนรอยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ

(ข)

บริษัท ก. จะเขาถือหุนในบริษัทรวมทุน จํานวนไมเกินรอยละ 30.0 ของหุนทั้งหมดของบริษัท
รวมทุน และหากคิดตามสัดสวนการถือหุนสามัญในบริษัทฯ ผานบริษัทรวมทุน ดังกลาว
บริษัท ก. จะถือหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ของบริษัทฯ

(ค)

นางหทัย ศิริวิริยะกุล มีแผนที่จะจัดตั้ง บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จํากัด เพื่อเปนผูถือหุน
สัดสวนที่เหลือทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 70.0 ของหุนทั้งหมดในบริษัทรวมทุน

นอกจากนี้ นางหทัย ศิริวิริยะกุล จะโอนหุนสามัญ จํานวน 1,360,800,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ
35.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ราคาตลาดไปที่บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จํากัด
จากการปรับโครงสรา งภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย ฯ ดังกลาว จะทําให มีผลการ
เปลี่ยนแปลงผูถือหุน 10 อันดับแรกดังนี้
กอนการทํารายการ
ผูถือหุน

หลังการทํารายการ

สัดสวน

จํานวนหุนที่ถือ

สัดสวน

จํานวนหุนที่ถือ

(รอยละ)

(รอยละ)

บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จํากัด

-

-

1,360,800,000

35.0

บริษัทรวมทุน

-

-

972,000,000

25.0

2,361,960,000

60.8

29,160,000

0.8

นายศิรภาคย ศิริวิริยะกุล

190,000,000

4.9

190,000,000

4.9

นายศิรพัทธ ศิริวิริยะกุล

120,892,900

3.1

120,892,900

3.1

บริษัท คิง วัน คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด

87,267,000

2.2

87,267,000

2.2

นางสาวศิรอาภา ศิริวิรยิ ะกุล

38,880,000

1.0

38,880,000

1.0

บริษัท คิง วัน อินดัสตรี จํากัด

29,051,000

0.7

29,051,000

0.7

นายประสงค ศิริวิริยะกุล

27,216,000

0.7

27,216,000

0.7

นางวรยา ศิริวิริยะกุล

27,216,000

0.7

27,216,000

0.7

นายฉั่ว คิม ฮั้ว

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

นางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

-

-

-

-

12,349,900

0.3

12,349,900

0.3

นางสาวภัทรานงค สุทธิวิเศษศักดิ์

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

นางสาวกนกทิพย ศิรวิ ิริยะกุล
พนักงานบริษัทฯ ที่ซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิจากการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกพนักงาน (ESOP)

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

28,000,000

0.7

28,000,000

0.7

906,428,200

23.3

906,428,200

23.3

นางหทัย ศิริวิริยะกุล

บริษัท ยูที กรุป จํากัด
นางดารัตน วิภาตะกลัศ

อื่นๆ
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กอนการทํารายการ
ผูถือหุน

รวม

จํานวนหุนที่ถือ
3,888,000,000

หลังการทํารายการ

สัดสวน
(รอยละ)
100.0

จํานวนหุนที่ถือ
3,888,000,000

สัดสวน
(รอยละ)
100

8.3

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมต่ํากวารอยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตาม
กฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ
อย า งมี นั ยสํ า คัญ ตามที่ คณะกรรมการพิจ ารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม และการดํ าเนิ นการดังกลาวจะต อง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกลาวนั้นใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปน
ผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เล็งเห็นถึง
โอกาสในการลงทุน บริษัทฯ จะขออนุญาตผูถือหุนในการพิจารณาขอยกเวนการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเพื่อนํา
เงินไปสนับสนุนการลงทุนเปนครั้งๆ ไป
บริษัทยอยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจายปนผลไมนอยกวารอยละ 50.0 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของ
บริษัทยอยหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตางๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณา
ประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคลอง และแผนการลงทุนในแตละชวงเวลาดวย
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