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8.

โครงสร้างเงินทุน

8.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2556 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,300,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,300,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยเป็ นทุนชำระแล้วจำนวน 1,000,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,000,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท ทัง้ นี้ ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 300,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั ่วไป (IPO)
ทัง้ นี้ ภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ให้แ ก่ ป ระชำชนทั ่วไปในครัง้ นี้ แ ล้ว บริษ ัท ฯ จะมีทุ น ช ำระแล้ว เพิ่ม เป็ น
1,300,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,300,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
8.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
-ไม่ม-ี
8.3 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคตที่นอกเหนื อจากการออกหุ้นรองรับตาม 8.2
-ไม่ม-ี
8.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษทั ฯ
และสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงาน
-ไม่ม-ี
8.5 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2556 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย IPO*
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)
กลุ่มนายตันและนางอิ ง ภาสกรนที**
1 นำยตัน ภำสกรนที
180,000,000
18.0
2 นำงอิง ภำสกรนที
120,000,000
12.0
3 นำยจำรุวร สุขพันธุถ์ ำวร
98,000,000
9.8
4 นำยจำรุวฒ
ั น์ สุขพันธุถ์ ำวร
40,000,000
4.0
5 นำงสำวสุภำณี สุขพันธุถ์ ำวร
40,000,000
4.0
6 นำงสำววริษำ ภำสกรนที
30,000,000
3.0
7 นำงจำเนียร สุขพันธุถ์ ำวร
5,000,000
0.5
8 นำงสำวสุกญ
ั ญำ สุขพันธุถ์ ำวร
1,000,000
0.1
9 นำงสำวธัญธิตำ ภำสกรนที
1,000,000
0.1
รวมกลุ่มนายตันและนางอิ ง ภาสกรนที
515,000,000
51.5
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หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)
180,000,000
120,000,000
98,000,000
40,000,000
40,000,000
30,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
515,000,000

13.8
9.2
7.5
3.1
3.1
2.3
0.4
0.1
0.1
39.6
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

10
11
12
13
14
15

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นแทนนายตัน ภาสกรนที ***
นำงสำวสุภำภรณ์ เจริญโสภำ
นำงสำวจินดำ สงรอด
นำงสำววิจติ รำ เหมะธุรนิ ทร์
นำงสำววรรณวิมล นิลพฤกษ์
นำงสำวนิสำกร อินทร์ดว้ ง
นำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแทนนายตัน

รวมกลุ่มนายตันและนางอิ ง ภาสกรนที และ
ผู้ถือหุ้นแทนนายตัน ภาสกรนที
16 นำยโช เอวีย่ จิน้
17 นำยวุฒไิ กร สำยนำค
ผูถ้ อื หุน้ อื่น****
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ IPO
รวมทัง้ หมด
*
**

ก่อนการเสนอขาย IPO*
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

80,370,000
50,518,000
40,107,500
40,360,000
40,205,000
20,926,600
272,487,100

8.0
5.1
4.0
4.0
4.0
2.1
27.2

80,370,000
50,518,000
40,107,500
40,360,000
40,205,000
20,926,600
272,487,100

6.2
3.9
3.1
3.1
3.1
1.6
21.0

785,000,000

78.5

785,000,000

60.4

6.5
64,842,000
2.3
22,500,000
12.5 125,170,900
- 300,000,000
100.0 1,300,000,000

5.0
1.7
9.6
23.1

64,842,000
22,500,000
125,170,900
1,000,000,000

100.0

ปรับมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ เป็ น 1 บำทต่อหุน้
กำรจัดกลุม่ นี้เพือ่ ให้เป็ นไปนิยำมของผูท้ เี่ กีย่ วข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท ี่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจัด
กลุม่ ตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด

*** ผูถ้ อื หุน้ รำยที่ 10-15 มีจำนวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันจำนวน 272,487,100 หุน้ โดยส่วนหนึง่ ของหุน้ ดังกล่ำวจำนวน 270,000,000 หุน้ เป็นหุน้ ทีถ่ อื แทนนำยตัน ภำสกรนที
**** ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ก่อนกำรเสนอขำย IPO มีจำนวนมำกกว่ำ 100 รำยและไม่มรี ำยใดถือหุน้ มำกกว่ำร้อยละ 1 โดยส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรทีน่ ำยตัน ภำสกรนทีทำสัญญำซื้อขำยหุน้ ส่วนตัว
กับพนักงำนของบริษทั กลุม่ หนึง่ ในรำคำตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ (par value) ในระหว่ำงปี 2553 - 2556

8.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ จะจ่ำยเงินปนั ผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ำงต้น หรืองดจ่ำยเงินปนั ผล โดยขึน้ อยู่
กับภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนิ น งำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อ งของบริษ ัท ฯ และควำมจำเป็ นในกำรใช้เ ป็ น เงินทุ น
หมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ
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