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9. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

9.1 หลักทรัพยของบริษัท 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เปน 280,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 110,000,000 หุน เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนใหแกผูถือหุนที่
มีชื่อในทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุมวิสามัญผูถือหุน (บริษัทฯ จายปนผลเปนหุนใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556) 
และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 70,000,000 หุน เพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) โดยใหพิจารณาการใหสิทธิ
จองซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Pre-emptive right) แกผูถือหุนของ SAMART ดวย 

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 280,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 280,000,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 210,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 210,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของ SAMART ครั้งที่ 3/2556 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุน
สามัญเดิมที่ถืออยูในบริษัทฯ บางสวนจํานวนไมเกิน 10,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท โดยเสนอขายตอประชาชน 
พรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้  

ดังนั้นเมื่อรวมหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ และหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายโดย SAMART ทําใหมีหุนที่เสนอขายแกประชาชนใน
ครั้งนี้ รวมทั้งส้ิน 80,000,000 หุน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรดังนี้ 

1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนของ SAMART ตามสัดสวนที่ผูถือหุนแตละรายถือ
หุนใน SAMART (Pre-emptive Right) โดยผูถือหุนสามัญของ SAMART มีสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ ไดไมเกินกวาสิทธิ 
ในกรณีที่ผูถือหุนของ SAMART ใชสิทธิไมเต็มจํานวนที่จัดสรร และ/หรือมีเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม ให
เสนอขายหุนที่เหลือใหแกประชาชนตามขอ 2 (โปรดดูรายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก
ผูถือหุนของ SAMART ไดในสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย) 

2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมนอยกวา 50,000,000 หุน หุนเดิมของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายโดย SAMART จํานวนไม
เกิน 10,000,000 หุน และหุนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนของ SAMART เสนอขายใหแกประชาชน 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการเสนอขายหุนเดิมของบริษัทฯ ตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ 
จะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน 280,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
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9.2 ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ กอนและหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชน มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที ่28 พฤษภาคม 2556 ภายหลังจากการเสนอขาย 
หุนเพิ่มทุนตอประชาชน 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
1. SAMART (1) 201,600,000 96.00  191,600,000 68.43 
2. บ. สามารถ คอมเทค จํากัด (2)  4,200,000 2.00  4,200,000 1.50 
3. บ. สามารถวิศวกรรม จํากัด (2)  2,100,000 1.00  2,100,000 0.75 
4. บมจ. สามารถ เทลคอม (2)  2,100,000 1.00  2,100,000 0.75 
5. ผูถือหุนของ SAMART (3) 

- ผูถือหุนกลุมวิไลลักษณ 
- ผูถือหุน SAMART อื่นๆ 

 - 
- 
- 

- 
- 
- 

20,000,000 
8,836,539 

11,163,461 

7.14 
3.15 
3.99 

6. ประชาชนทั่วไป  - - 60,000,000 21.43 
รวมทั้งส้ิน 210,000,000 100.00 280,000,000 100.00 

หมายเหตุ: 
(1) รายช่ือ 10 รายแรกของ SAMART ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 มีดังนี้  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1. กลุมวิไลลักษณ   
  - บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง จํากัด(ก) 174,355,200 17.33 
  - นายวัฒนชัย วิไลลักษณ(ข) 122,246,035 12.15 
  - นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ(ข) 120,224,960 11.95 
  - นายธนานันท วิไลลักษณ(ค) 15,124,150 1.50 
  - นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ 5,960,250 0.59 
  - นางสาวสิริรักษ วิไลลักษณ 4,820,000 0.48 

 - นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 1,893,150 0.19 
  รวมกลุมวิไลลักษณ 444,623,745 44.18 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 40,819,838 4.06 
3. กองทุนเปด เค หุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 23,255,800 2.31 
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร  19,000,000 1.89 
5. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 15,514,000 1.54 
6. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 75/25 12,359,600 1.23 
7. กองทุนเปด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด 8,409,000 0.84 
8. นายณัฐพล จุฬางกูร 8,400,000 0.83 
9. กองทุนเปดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 8,350,000 0.83 
10. กองทุนเปดบัวหลวงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,033,600 0.80 

รวมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 588,765,583 58.51 
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SAMART 1,006,329,910 100.00 
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายทัง้หมด 1,006,329,910 100.00 

 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 
  

 

  
สวนที่ 2 หนา 49 

 

หมายเหตุ:  
(ก) เปนบริษัทโฮลดิ้ง  ซ่ึงประกอบดวยผูถือหุน  7 รายดังนี้  นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ  และนายวัฒนชัย  วิไลลักษณ ถือหุนรายละรอยละ  20.53 
 นางศิริเพ็ญ  วิไลลักษณ  นางสาวสิริรักษ  วิไลลักษณ  นายธนานันท วิไลลักษณ และนางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ  ถือหุนรายละรอยละ  
 13.50   และนายเชิดชัย  วิไลลักษณ ถือหุนรอยละ 4.93 
(ข) นับรวมหุนของคูสมรส 
(ค)  นับรวมหุนของคูสมรส และหุนของบริษัท เบสทเซลลา จํากัด ที่นายธนานันท วิไลลักษณเปนผูถือหุนใหญ 
 (2) เปนบริษัทในกลุมสามารถ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 SAMART ถือหุนใน บมจ. สามารถเทลคอม รอยละ 70.20 และ บมจ. สามารถเทล 
 คอม ถือหุนใน บจก. สามารถคอมเทค รอยละ 99.99 และ SAMART ถือหุนใน บจก. สามารถวิศวกรรม รอยละ 99.99 
(3)  อางอิงจากขอมูลทะเบียนหุนของ SAMART ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของ SAMART และจํานวนหุนชําระแลว

ของ SAMART ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่เทากับ 1,006,329,910 หุน ในการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนของ  SAMART ตามสัดสวนการถือหุน
ใน SAMART (Pre-emptive Right) กรณีที่ใชสิทธิเต็มจํานวน  
ทั้งนี้การจัดสรรหุนใหกับผูถือหุนของ SAMART จะทําใหผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงผูที่
เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดวย โดยบริษัทฯ ไดมีการขอผอนผันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เร่ือง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2551 
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรใหกับบุคคลดังกลาวเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอ 6.5.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือ
หุนสามัญของ SAMART 

 
9.3 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ  50  ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สํารองตางๆ  ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย   อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน  และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  สวน
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย กําหนดจายในอัตราไมนอยกวารอยละ  50  ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของแตละบริษัทและตามกฎหมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ดวย 


