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9.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

9.1

หลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติอนุมัติให บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,250,000,000 บาท เปน 2,100,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
850,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน และเสนอขายตอ
พนักงาน กรรมการและผูบริหาร จํานวนไมเกิน 30,000,000 หุน และเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวนไมเกิน 520,000,000
หุน และอนุมัติใหนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ
ตอมา บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300,000,000 หุนซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท ในราคาหุนละ 1 บาท โดยไดรับเงินคาหุนจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม เปนจํานวน 300,000,000 บาท และเสนอ
ขายตอกรรมการและพนักงาน จํานวน 30,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาหุนละ 10 บาท โดยไดรับเงินคา
หุนจากการเสนอขายหุนใหแกพนักงาน และกรรมการเปนจํานวน 300,000,000 บาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
2,100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 1,580,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
1,580,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ (ภายใตสมมติฐานวามีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายครบทั้งจํานวน) บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวเปนจํานวน 2,100,000,000 บาท
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9.2

บมจ.การบินกรุงเทพ

ผูถือหุน
ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

รายชื่อกลุมผูถ ือหุน

(1)

1.

กลุมนายปราเสริฐ และนางวัลลีย ปราสาททองโอสถ อันไดแก
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
- นางวัลลีย ปราสาททองโอสถ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ(2)
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ
บริษัท สินสหกล จํากัด(3)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ผูบริหารพนักงานและผูถือหุนอื่นๆ
- กรรมการและผูบริหาร
- พนักงานและผูถือหุนอื่นๆ

9. ผูลงทุนทั่วไป
10. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)(4)
รวม

จํานวนหุน
419,271,100
383,021,100
36,250,000
473,709,920
319,700,000
155,040,000
77,542,900
63,934,400
17,905,600
52,896,080
18,445,180
34,450,900
1,580,000,000

รอยละ
26.5
24.2
2.3
30.0
20.2
9.8
4.9
4.1
1.1
3.4
1.2
2.2
100.0

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนและการเสนอขายหุน
สามัญตอประชาชนโดยผูถอื หุนเดิม
ที่ขายหุนในครั้งนี้
จํานวนหุน
รอยละ
419,271,100
20.0
383,021,100
18.2
36,250,000
1.7
263,709,920
12.6
319,700,000
15.2
155,040,000
7.4
77,542,900
3.7
63,934,400
3.0
17,905,600
0.9
52,896,080
2.5
18,445,180
0.9
34,450,900
1.6
625,000,000
29.8
105,000,000
5.0
2,100,000,000
100.0

หมายเหตุ
(1) สมาชิกในครอบครัวปราสาททองโอสถไดจํานําหุนของบริษัทฯ ไวกับสถาบันการเงิน คิดเปนประมาณรอยละ 21.6 ของหุนทั้งหมดของบริษัทฯ
กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้
(2) ในวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเสนอขาย
หุนสามัญเดิมที่ตนถืออยูตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10.0 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ (Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเทากับราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้
ทั้งนี้ หากมีการขายหุนสามัญดังกลาวไดทั้งหมดแลว ผูถือหุนเดิมรายนี้จะถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวนเทากับ 263,709,920 หุน หรือคิดรวมกัน
เปนจํานวนเทากับรอยละ 12.6 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
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บมจ.การบินกรุงเทพ

(3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท สินสหกล จํากัด มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาทและเรียกชําระแลว 57,500,000 บาท โดยมี
รายละเอียดผูถือหุน ดังนี้
รายชื่อผูถ ือหุน
1. นางวัลลีย ปราสาททองโอสถ
2. น.ส.ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
5. น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ
6. รอยโทสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ
รวม

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
40,000,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
10,000,000
200,000,000

ทุนเรียกชําระแลว
(บาท)
11,500,000
10,781,250
10,781,250
10,781,250
10,781,250
2,875,000
57,500,000

รอยละ
20.0
18.8
18.8
18.8
18.8
5.0
100.0

(4) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 99.75 ในบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินและผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูใหกูยืมเงินแก
บริษัทฯ และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังนี้
ผูกู
ประเภทสินเชื่อ
วงเงิน (บาท)
ยอดคงคาง (บาท)
วงเงินกูระยะยาว
2,607,800,000
1,041,153,148
วงเงินเบิกเกินบัญชี
30,000,000
บริษัทฯ
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน
1,770,000,000
วงเงินหนังสือค้ําประกัน
160,000,000
75,745,751
วงเงินเลทเทอรออฟเครดิต
135,000,000
31,899,968
วงเงินกูระยะยาว
710,000,000
115,000,000
วงเงินเบิกเกินบัญชี
30,000,000
11,495,273
BAC
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน
20,000,000
วงเงินหนังสือค้ําประกัน
252,000,000
141,353,244

ขอมูลเพิ่มเติมที่สําคัญ
ในวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ คือ นางสาวปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ จะเสนอขายหุนตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10.0 ของ
จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ (Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะ
เทากับราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป โดยที่นักลงทุนรายหนึ่งไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนักลงทุน
สถาบัน จะเขาซื้อหุนจากนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ จํานวนไมเกิน 105,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 5.0 ของ
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไมมีขอตกลงกับบริษัทฯ วาจะ
สงตัวแทนของตนเขามาเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ และหุนในสวนนี้จะไมมีขอกําหนดการหามขาย ดังนั้น ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อาจขายหุนที่ตนซื้อจากนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ไดทันที นอกจากนี้ กระบวนการสํารวจ
ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) จะไมมี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เขารวมใน
กระบวนการดังกลาว ทั้งนี้ ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายไมไดรับประกันการจําหนายหุนในสวนที่เสนอขาย
ใหแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทยอย อาจพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบาย ดังตอไปนี้

9.3.1

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็
ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและความตองการใชเงินทุนของบริษัทฯ ในแต
ละป หรือขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้ง
คราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํางบการเงินสงผลใหงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 3,421.7 ลานบาท จึงทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได โปรดดู
หัวขอ “การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ – การเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํางบการเงิน สวนที่ 2 หนา 357” และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอ 4.1 ขอ 4.2 และ ขอ 5 ทั้งนี้ ภายใตการอนุมัติของที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวาจะจัดใหมีการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดหลังจากการเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก เพื่อขออนุมัติให
นําสวนล้ํามูลคาหุน (ถามี) จากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งแรกนี้มาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว (ในกรณีที่สวนล้ํา
มูลคาหุนมีมูลคามากกวายอดขาดทุนสะสม) อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือสวนล้ํามูลคาหุน
ไมเพียงพอตอการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได โปรดดูหัวขอ “ปจจัย
ความเสี่ยง –ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหุนของบริษัทฯ -ความสามารถของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลในอนาคตขึ้นอยูกับกําไร
สถานะทางการเงิน การหมุนเวียนของเงินสด ขอกําหนดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และคาใชจายฝายทุนในอนาคต สวนที่ 2
หนา 158”
9.3.2

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ในการพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยแตละบริษัท จะอยูภายใตการอนุมัติของที่ประชุม ผูถือหุนของบริษัท
ดังกลาว ตามขอเสนอของคณะกรรมการของบริษัทยอยแตละบริษัท โดยจะคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคลอง กระแสเงินสด
และสถานะทางการเงินของบริษัทยอยแตละบริษัท เงื่อนไขและขอจํากัดในการจายเงินปนผลตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู หุน
กู หรือสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของที่กําหนดใหบริษัทยอยแตละบริษัทตองปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจําเปนในการใช
เงินลงทุน รวมถึงปจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละบริษัทเห็นสมควร

สวนที่ 2 หนา 204

