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8.

โครงสร้างเงิ นทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรียกชําระแล้ว
3,274,573,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 32,745,730 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้มมี ติอนุ มตั เิ ปลีย่ นแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จากเดิมหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท ส่งผลให้จาํ นวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เพิม่ จากเดิม 32,745,730 หุน้ เป็ น 3,274,573,000 หุน้
นอกจากนี้ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ดังกล่าวยังได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จํานวน 613,427,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จํานวน 585,427,000 หุน้ จัดสรรเพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชน

2.

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จํานวน 28,000,000 หุน้ จัดสรรเพือ่ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีอ่ อกและ
เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ (ESOP)

ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนจํานวน 585,427,000 หุน้ ในครัง้ นี้ และหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จัดสรรเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 28,000,000 หุน้ บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ เป็ น 3,888,000,000
บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญชําระแล้วจํานวน 3,860,000,000 หุน้ และหุน้ สามัญเพือ่ รองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน 28,000,000 หุน้
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจําปี ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มมี ติอนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ เพิม่ เติมจากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 และมติท่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้หมดอายุลง โดยมีมติคง
สัดส่วนการออกและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ตามทีเ่ คยอนุมตั ไิ ปแล้ว
8.1.2 ข้อจํากัดการโอนหุ้น
การโอนหุน้ จะต้องไม่ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
และจําหน่ ายได้เรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือ 1,891,400,000 หุน้ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่
ประชาชน
8.1.3 หลักทรัพย์อื่น
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้มี
มติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน 28,000,000 หน่ วย ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ (ESOP)
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี อัตราการใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ และมีราคาใช้
สิทธิเท่ากับราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO Price) โดยมีรายละเอียดข้อกําหนดสิทธิตามเอกสาร
แนบ 5
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8.1.4 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่ มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริ ษทั ฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย
-ไม่ม-ี
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8.2 ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
8.2.1 โครงสร้าง ณ วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ ปจั จุบนั รายชื่อ ผู้ถือ หุ้น โดยนับ รวมการถือ หุ้นโดยผู้ท่เี กี่ย วข้อ งกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จํานวน 10 รายแรกมีดงั นี้
ทันทีภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ ม
ทุน

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน1
ผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นที่ถือ
นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่ถือ

(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

2,070,360,000

63.2

2,070,360,000

53.2

บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัด

291,600,000

8.9

291,600,000

7.5

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

190,000,000

5.8

190,000,000

4.9

120,892,900

3.7

120,892,900

3.1

-

-

87,267,000

4

2.2

38,880,000

1.2

38,880,000

1.0

-

-

29,051,000

4

0.7

นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,216,000

0.8

27,216,000

0.7

นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,215,900

0.8

27,215,900

0.7

21,544,000

4

0.6

4

0.6

2

นายศิรพัทธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชั ่น ลิมเิ ต็ด

3

นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
3

บริษทั คิง วัน อินดัสตรี จํากัด

3

นายฉั ่ว คิม ฮัว้

นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋

3

-

-

-

21,544,000

6

372,400,000

11.4

-

-

นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

12,349,900

0.4

12,349,900

0.3

นางสาวภัทรานงค์ สุทธิวเิ ศษศักดิ ์

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

นางสาวกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

-

0.0

28,000,000

0.7

108,007,300

3.3

906,428,300

23.3

3,274,573,000

100.0

3,888,000,000

100.0

บริษทั ยูที กรุ๊ป จํากัด

พนักงานบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ใบสําคัญแสดงสิทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้แก่พนักงาน (ESOP)
อื่นๆ5
รวม
หมายเหตุ:

1

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัดถูกจัดตัง้ ขึน้ สําหรับการร่วมทุนระหว่าง (1) บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ (2) บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") และ (3)
นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล โดยรายละเอียดการร่วมทุนดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วน 2 หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างก่อน และหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าวได้รบั การจัดสรรหุน้ จากการออกและเสนอหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้ โดยการจัดสรรดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการปรับ
โครงสร้างบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในระยะเวลา และราคาทีเ่ ทียบเท่ากับการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชน
ทุกประการ รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะถูกเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2.4 การปรับโครงสร้างธุรกิจ
4
จํานวนหุน้ ดังกล่าวเป็นการประมาณการเบือ้ งต้น การจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะจัดสรรหุน้ เท่ากับ
มูลค่าตามสัญญา โดยมูลค่าทีบ่ ริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด (“KWC”) จะได้รบั เท่ากับ 872,670,000 บาท บริษทั คิง วัน อันดัสตรี จํากัด (“KWI”)
เท่ากับ 290,510,000 บาท นายฉั ่ว คิม ฮัว้ เท่ากับ 215,440,000 บาท และ นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ไม่เกิน 215,440,000 บาท
5
ทัง้ นี้ ยังมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ สิงคโปร์อกี 3 บริษทั ที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ กล่าวคือ บริษทั ไซเล็ม อินเวสเม้นท์ส จํากัด (“XI”) จะได้รบั เท่ากับ
87,270,000 บาท บริษทั ซิโนแท็ค กรุ๊ป จํากัด (“SG”) จะได้รบั เท่ากับ 200,470,000 บาท และบริษทั ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ จํากัด (“FED”) จะได้รบั เท่ากับ
200,470,000 บาท
2
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6

บริษทั ยูที กรุ๊ป จํากัด จะดําเนินการขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวน 372,400,000 หุน้ ในการเสนอหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้

ทัง้ นี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล และนางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุลจะมี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ลดลงจากร้อยละจากร้อยละ 86.8 เป็ นร้อยละ 73.1 ในขณะทีก่ ลุ่ม บริษทั คิง วัน คอร์
ปอเรชั ่น ลิมเิ ต็ด ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด บริษทั คิง วัน อันดัสตรี จํากัด นายฉัว่ คิม ฮัว้ และ
นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ รวมภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณร้อยละ 4.1 และ
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์อกี 3 บริษทั กล่าวคือ บริษทั ไซเล็ม อินเวสเม้นท์ส จํากัด บริษทั ซิโนแท็ค กรุ๊ป จํากัด และ บริษทั
ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ จํากัด จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ รวมภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณร้อยละ
1.3
8.2.2 การปรับโครงสร้างก่อน และหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และบริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าลงทุนใน
บริษทั ฯ ผ่านบริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัด (“บริษทั ร่วมทุน”) โดยได้ดาํ เนินการทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการเข้าลงทุน
ในบริษทั ฯ กับนางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ต่อมา เมื่อวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2556 นักลงทุน ก. ได้เข้าเซ็นสัญญาลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านบริษทั โฮลดิง้ เป็ นจํานวนเงิน
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,650.0 ล้านบาท โดยทัง้ สองบริษทั เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ฯ
การเข้าทํารายการดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนดังนี้
(1)

นักลงทุน ก. เข้าถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุน ร่วมกับนางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล โดย นางหทัย
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล และนักลงทุน ก.รวมกันจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน กล่าวคือ บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัด เพือ่ เข้าถือ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวนทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ 25.0 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ท้ายสุด นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จะถือหุน้ ในบริษทั ร่วม
ทุน ร้อยละ 70.0 ผ่านบริษทั หทัยจรูญเอกโฮลดิง้ จํากัด (ซึง่ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 100.0 โดย นางหทัย
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล) และนักลงทุน ก. จะถือหุน้ ในบริษทั ร่วมทุนร้อยละ 30.0 (บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และ
บริษทั นิสชิน ชูการ์ จะถือหุน้ ในบริษทั ร่วมทุนร้อยละ 25 และร้อยละ 5 ตามลําดับ)
หทัย ศิ ริ วิริยะกุล

นั กลงทุน ก.
ท้ายสุดร้อยละ 30.0

ร้อยละ 100.0
บริ ษั ท หทัยจรูญเอก
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 70.0
บริ ษั ทร่วมทุน

(2)

ก่ อ นการเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ นางหทัย ศิร ิว ิร ิย ะกุ ล ดํา เนิ น การโอนหุ้น สามัญ ของ
บริษทั ฯ จํานวน 291,600,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.5 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กบั บริษทั ร่วมทุน โดยจํานวนหุ้นสามัญที่ถูกโอน
ดัง กล่า ว มิใ ช่ เ ป็ น ส่วนของหุ้น สามัญ ที่ถูก ห้า มขายตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย ที่ บจ/ร 01-03 เรื่องการห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด พ.ศ. 2544 (“ประกาศ Silent Period”)
นอกจากนี้ บริษทั ร่วมทุนได้แสดงเจตนาทีจ่ ะไม่ขายหุน้ จํานวนดังกล่าวภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
หทัย ศิ ริวิริยะกุล
ร้อยละ 100.0
บริ ษั ท หทัยจรูญเอก
นั กลงทุน ก.
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายที่สุดร้อยละ 70.0
โอนหุน้ สามัญของ ท้ายสุดร้อยละ 30.0
บริษัทฯ จํานวน
291,600,000 หุ้น
บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 7.5

หทัย ศิ ริวิริยะกุล
ร้อยละ 53.6
บริ ษั ทฯ

(3)

นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จะโอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวน 417,364,800 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.7
ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 2
อาทิตย์ ให้กบั บริษทั ร่วมทุน โดยจํานวนหุน้ สามัญทีจ่ ะถูกโอนดังกล่าว มิใช่เป็ นส่วนของหุน้ สามัญทีถ่ ูก
ห้ามขายตามประกาศ Silent Period
หทัย ศิ ริวิริยะกุล

นั กลงทุน ก.
ท้ายสุดร้อยละ 30.0

ร้อยละ 100.0
บริ ษัท หทัยจรูญเอก
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 70.0
โอนหุน้ สามัญของบริษทั
จํานวน 417,364,800 หุ้น
บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 10.7
ร้อยละ 7.5

หทัย ศิ ริวิริยะกุล
ร้อยละ 42.5
บริ ษั ทฯ

(4)

เมือ่ ครบ 6 เดือนภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จะโอนหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ อีกจํานวน 263,035,200 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.8 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กบั บริษทั ร่วมทุน โดยจํานวนหุน้ สามัญทีจ่ ะ
ถูกโอนดังกล่าว จะเป็ นส่วนของหุ้นสามัญที่นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล สามารถโอนได้ตามประกาศ Silent
Period
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
หทัย ศิ ริวิริย ะกุล

นั กลงทุน ก.
ท้ายสุดร้อยละ 30.0

ร้อยละ 100.0
บริ ษั ท หทัยจรูญเอก
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 70.0
โอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จํานวน 263,035,200 หุ้น
บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 6.8
ร้อยละ 18.2

หทัย ศิ ริ วิริยะกุล
ร้อยละ 35.8
บริ ษั ทฯ

(5)

เมือ่ ครบ 1 ปี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จะโอนหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ จํานวน 1,360,800,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.0 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กบั บริษทั หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จํากัด
(ซึง่ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 100.0 โดย นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล) โดยจํานวนหุน้ สามัญทีถ่ ูกโอนดังกล่าว จะ
เป็ นส่วนของหุน้ สามัญทีน่ างหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล สามารถโอนได้ตามประกาศ Silent Period
หทัย ศิ ริ วิริยะกุล
ร้อยละ 100.0
บริ ษัท หทัยจรูญเอก
โฮลดิ้ ง จํากัด
ร้อยละ 70.0

นั กลงทุน ก.
ร้อยละ 30.0

บริ ษัทร่วมทุน
ร้อยละ25.0

โอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จํานวน 1,360,800,000
หุ้น ร้อยละ35.0

หทัย ศิ ริวิริยะกุล
ร้อยละ 35.0

ร้อยละ 0.8

บริษัทฯ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

จากการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะทําให้มผี ลการเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกดังนี้
ภายหลังขัน้ ตอนที่ 2*

ก่อนการทํารายการ
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่
ถือ

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่
ถือ

(ร้อยละ)

ภายหลังขัน้ ตอนที่ 3

(ร้อยละ)

ภายหลังขัน้ ตอนที่ 4

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่
ถือ

(ร้อยละ)

ภายหลังขัน้ ตอนที่ 5

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่
ถือ

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่
ถือ

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

บริษทั หทัยจรูญเอกโฮลดิง้ จํากัด

-

-

-

-

-

-

-

-

1,360,800,000

35.0

บริษทั ร่วมทุน

-

-

291,600,000

7.5

708,964,800

18.2

972,000,000

25.0

972,000,000

25.0

2,361,960,000

60.8

2,070,360,000

53.2

1,652,995,200

42.5

1,389,960,000

35.8

29,160,000

0.8

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

190,000,000

4.9

190,000,000

4.9

190,000,000

4.9

190,000,000

4.9

190,000,000

4.9

นายศิรพัทธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

120,892,900

3.1

120,892,900

3.1

120,892,900

3.1

120,892,900

3.1

120,892,900

3.1

บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชั ่น ลิมเิ ต็ด

87,267,000

2.2

87,267,000

2.2

87,267,000

2.2

87,267,000

2.2

87,267,000

2.2

นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

38,880,000

1.0

38,880,000

1.0

38,880,000

1.0

38,880,000

1.0

38,880,000

1.0

บริษทั คิง วัน อินดัสตรี จํากัด

29,051,000

0.7

29,051,000

0.7

29,051,000

0.7

29,051,000

0.7

29,051,000

0.7

นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,216,000

0.7

27,216,000

0.7

27,216,000

0.7

27,216,000

0.7

27,216,000

0.7

นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,215,900

0.7

27,215,900

0.7

27,215,900

0.7

27,215,900

0.7

27,215,900

0.7

นายฉัว่ คิม ฮัว้

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,349,900

0.3

12,349,900

0.3

12,349,900

0.3

12,349,900

0.3

12,349,900

0.3

นางสาวภัทรานงค์ สุทธิวเิ ศษศักดิ ์

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

นางสาวกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
พนักงานบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ใบสําคัญแสดงสิทธิจากการ
เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP)

7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

28,000,000

0.7

28,000,000

0.7

28,000,000

0.7

28,000,000

0.7

28,000,000

0.7

906,428,300

23.3

906,428,300

23.3

906,428,300

23.3

906,428,300

23.3

906,428,300

23.3

3,888,000,000

100.0

3,888,000,000

100.0

3,888,000,000

100.0

3,888,000,000

100.0

3,888,000,000

100.0

นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

บริษทั ยูที กรุ๊ป จํากัด
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

อื่นๆ
รวม
*
ณ ปจั จุบนั รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่ 2
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ดังนัน้ โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ ภายหลังการเข้าทํารายการของนักลงทุน ก. เสร็จสิ้นจะมี
โครงสร้างดังนี้
หทัย ศิร ิวิรยิ กุล
ร้อยละ 100.0
บริษทั หทัย จรูญเอก
โฮลดิง้ จํา กัด
ร้อยละ 70.0

บริษทั ก.
ร้อยละ 30.0
IPO
ประมาณร้อยละ 20.0

กลุม่ ผูถ้ ือหุ้น
สิง คโปร์
ร้อยละ 5.4

บริษทั ร่วมทุน
ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 35.0

หทัย ศิร ิวิรยิ กุล
ร้อยละ 0.8

อืน่ ๆ

ประมาณร้อยละ 13.8

บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ ในการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุน นักลงทุน ก. จะไม่มอี ํานาจในการบริหาร
ของบริษทั ฯ อย่างมีนัย สําคัญ นอกจากนี้ หากบริษทั ฯ จะต้องทําการซื้อขายสินค้ากับนักลงทุน ก. ดังกล่าว
บริษทั ฯ จะซือ้ ขายสินค้าในราคาและเงือ่ นไขการค้าตลาด
อย่างไรก็ดี หนึ่งในเงือ่ นไขของนักลงทุน ก. ในการเข้าลงทุนครัง้ นี้ คือ นักลงทุน ก. จะต้องได้รบั ตําแหน่ ง
กรรมการในบริษทั ฯ 1 ตําแหน่ ง โดยหากมีการปรับโครงสร้างดังกล่าว นักลงทุน ก. จะส่งกรรมการเข้ามาแทนที่
นายบุญชัย นุชประยูร
โดยการทํารายการปรับโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว นางหทัย ศิริ
วิรยิ ะกุล และนักลงทุน ก. จะดําเนินการทํารายการโดยปฏิบตั ติ ามประกาศ Silent Period และกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด โดยประกาศ Silent Period กําหนดการจํากัดสิทธิการขายหุน้ ของผูเ้ ข้าข่าย ซึง่
ได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ มากกว่าร้อยละ 5.0
ในบริษทั ฯ โดยนํ าหุ้นดังกล่าวรวมกันจํานวนไม่เกินร้อยละ 55.0 ของทุนชําระแล้วหลังจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน มาจัดสรรเป็ นส่วนหุน้ ทีถ่ ูกห้ามขาย โดยจะต้องห้ามนําหุน้ ดังกล่าวออกขายภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่ วนั ที่หุ้นเริม่ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้เข้าข่าย
สามารถทยอยขายหุน้ ได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25.0 ของหุน้ ทีถ่ กู ห้ามขายเมือ่ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน

8.3

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ทีเ่ หลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมาย
หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอื่นใด หรือไม่ถูกจํากัดโดยสัญญาเงินกู้ และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน
ปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดําเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ จิ ารณาเรื่องดังกล่าวนัน้ ให้นําเสนอเพื่อขอ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ เล็งเห็นถึง
โอกาสในการลงทุน บริษทั ฯ จะขออนุ ญาตผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาขอยกเว้นการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ นําเงิน
ไปสนับสนุนการลงทุนเป็ นครัง้ ๆ ไป
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของ
บริษทั ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่างๆ ทัง้ หมด โดยจะพิจารณาประกอบ
กับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
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