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8.

โครงสร้ างเงินทุน

8.1

หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ

8.1.1

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ ว

ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่ประชาชนจํานวน 129,787,408 หุ้นในครัง้ นี ้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 8,652,494 หุ้น บริ ษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ทังสิ
้ ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญชําระแล้ วจํานวน 865,248,608 หุ้น และ
หุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 8,652,494 หุ้น
ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 67,056,190 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 6,705,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 7 มิถนุ ายน 2556 (“ที่ประชุมวิสามัญฯ”) ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
(1)

ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,067,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาทโดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรดังนี ้
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 67,480 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ซึ่งบริ ษัท ฯ ได้ ดํา เนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว รวมทัง้ จดทะเบีย นกับกรมพัฒนาธุร กิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ แล้ วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยภายหลังจากการจ่ายหุ้นปั นผลและการเสนอขายหุ้นต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 367,730,990 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 36,773,099 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

(2)

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาทส่งผลให้
จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพิ่มจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็ น 735,461,980 หุ้น

(3)

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 129,787,408 หุ้น มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชน
(Initial Public Offering) ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ แล้ วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

(4)

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,652,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจดทะเบียนมติ
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ที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ แล้ วเมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2556
ดังนัน้ ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ แก่ประชาชนจํานวน 129,787,408 หุ้นในครั ง้ นี ้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จัดสรรเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 8,652,494 หุ้น บริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียน
ชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญชําระแล้ วจํานวน 865,248,608
หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 8,652,494 หุ้น
8.1.2

หลักทรัพย์ อ่ ืน - ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ พนักงาน
ของบริษัทฯ (ESOP warrant)

นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 8.1.1 ที่ประชุมวิสามัญฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 8,652,494 หน่วย ให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดข้ อกําหนดสิทธิ ตาม
เอกสารแนบ 5 ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ
8.2

ผู้ถอื หุ้น

ณ ปั จจุบนั รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น มีดงั ต่อไปนี ้
ก่ อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ ประชาชน

ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ1
P

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชน
จํานวนหุ้น

ร้ อยละ1
P

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชน และใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ อี อก และเสนอให้ แก่
พนักงาน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ1
P

กลุม่ ตระกูลชาห์
บริ ษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด2
บริ ษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด3
บริ ษัท จี.เปรมจี เทรดดิ ้ง พีทีอี จํากัด
นางสาวนิชิต้า ชาห์
นางสาวสมิหรา ชาห์
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

433,311,400
27,689,360
7,058,060
21,717,140
21,717,140
21,717,140

58.92
3.76
0.96
2.95
2.95
2.95

433,311,400
177,448
10,586,028
10,586,028
10,586,028

50.08
0.02
1.22
1.22
1.22

433,311,400
177,448
10,586,028
10,586,028
10,586,028

49.58
0.02
1.21
1.21
1.21

รวมกลุม่ ตระกูลชาห์

533,210,240

72.50

465,246,932

53.77

465,246,932

53.24

U

P

P
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ก่ อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ ประชาชน

ผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ1

จํานวนหุ้น

P

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชน
ร้ อยละ1

จํานวนหุ้น

P

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชน และใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ อี อก และเสนอให้ แก่
พนักงาน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ1
P

กลุม่ ผู้บริ หาร
U

72,813,580
18,203,300
18,203,300
18,203,300
18,203,300

9.90
2.48
2.48
2.48
2.48

63,532,716
15,883,095
15,883,095
15,883,095
15,883,095

7.34
1.84
1.84
1.84
1.84

63,532,716
15,883,095
15,883,095
15,883,095
15,883,095

7.27
1.82
1.82
1.82
1.82

145,626,780

19.80

127,065,096

14.69

127,065,096

14.54

56,624,180

7.70

56,624,180

6.54

56,624,180

6.48

-

8,652,494

0.99

216,312,400

24.75

873,901,102

100.00

นายวิเวก ดาวัน
นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์
นายสุดีล กวานเดย์
นายโธมัส อับบราฮัม
นางสาวดวงนภา ตงศิริ
รวมกลุม่ ผู้บริ หาร
อื่นๆ
U

พนักงานผู้ซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการให้ สทิ ธิซื ้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP)

-

-

-

IPO

-

-

216,312,400

U

รวมทัง้ สิน้

735,461,200

หมายเหตุ:

1

100.00

865,248,608

25.00
100.00

ร้อยละของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ

P

P

2

P

P

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด
บริ ษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
นางสาวสมิหรา ชาห์
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
นางสาวนิชิต้า ชาห์
นางสาวมณี ทนุรัตนบุตร
นายนิรันดร์ สินธุภากร
นายชีริท ชาร์ มา
รวม

จํานวนหุ้น*

ร้ อยละ**

520,000
399,995
380,000
2
1
1
1

40.00
30.77
29.23
0.00
0.00
0.00
0.00

1,300,000

100.00

หมายเหตุ: * เป็ นจํานวนหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
** ร้ อยละของทุนจดทะเบียน
P

P

P

P

P

P

PP

3
P

ผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชั่นจํากัด

จํานวนหุ้น*

ร้ อยละ**

นางสาวนิชิต้า ชาห์
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
นางสาวสมิหรา ชาห์

299,994
5
1

100.00
0.00
0.00

รวม

300,000

100.00

หมายเหตุ:

* เป็ นจํานวนหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
** ร้ อยละของทุนจดทะเบียน
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8.3

ข้ อจํากัดการโอนหุ้น

-ไม่มี8.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 25.0 ของกําไรสุทธิรายปี (หลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
และสํารองตามกฎหมาย) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี อาจแตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั การดําเนินธุรกิจ สถานะ
การเงิน แผนการลงทุน ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ดําเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริ ษัทฯ และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
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