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8.
8.1

โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 8 ตุลำคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 304,620,000 บำท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 225,000,000 บำท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225,000,000 บำท เป็น
304,620,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 79,620,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จัดสรรดังนี้
1. หุ้นสำมัญใหม่จำนวน 75,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนครั้งแรก (IPO)
2. หุ้นสำมัญใหม่จำนวน 4,620,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงกำรกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัทต่อพนักงำนของบริษัท (โครงกำร ESOP Warrant)
ทั้งนี้ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนครั้งแรก (IPO) บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 300,000,000
บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
8.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2556 ได้มีมติอนุมัติกำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้บริหำร
(รวมถึงผู้บริหำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ” หรือ “SAPPE-WA”)
จำนวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดที่
สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ สรุปได้ดังนี้
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่เสนอขำย

:

ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท เซ็ ป เป้ จ ำกั ด
(มหำชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บ ริหำรที่ ดำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำร) และพนักงำนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAPPE-WA) ชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือ และไม่สำมำรถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก
หรือกำรโอนให้แก่ทำยำทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขำย

:

4,620,000 หน่วย

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 25 มิถุนำยน 2557

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุน้ สำมัญที่จัดสรรเพื่อรองรับกำร :
ใช้สิทธิ

4,620,000 หุ้ น มู ล ค่ ำตรำไว้ หุ้ น ละ 1 บำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.54 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หลังกำรเสนอขำยหุ้น
IPO

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

:

0 บำท (ศูนย์บำท)

วิธีกำรจัดสรร

:

จั ด สรรโดยตรงให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ำร (รวมถึ ง ผู้ บ ริ ห ำรที่ ด ำรงต ำแหน่ ง
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กรรมกำร) และพนั ก งำนของบริ ษั ท โดยไม่ ผ่ ำ นผู้ รั บ ช่ ว งซื้ อ
หลักทรัพย์
ผู้ บ ริ ห ำรและพนั กงำนซึ่ ง มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ จั ด สรรใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีสถำนะเป็นผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ณ วันที่จัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ มำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหำรและพนักงำนแต่ละรำยจะ
ได้ รับ ไม่จ ำเป็น ต้อ งมีจ ำนวนเท่ ำกัน ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ตำแหน่ ง
ประสบกำรณ์ ควำมรับผิดชอบ อำยุงำน ผลงำน ควำมสำมำรถ
ประสิทธิภำพและกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึงผลประโยชน์ที่
คำดว่ำจะทำให้แก่บริษัทในอนำคต
ทั้งนี้ ให้ประธำนกรรมกำรบริหำร มีอำนำจในกำรพิจำรณำกำหนด
รำยนำมผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท และจ ำนวนใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทแต่ละรำยดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดสรร
ตำมที่เห็นสมควร
อัตรำกำรใช้สิทธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

รำคำใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ

:

ต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกิน
ร้อยละ 25 หรือเท่ำกับ 10.125 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำ
ใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลำตำมที่กำหนด
นั บ จำกวั น ที่ อ อกใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ โดยเริ่ ม ใช้ สิท ธิ ค รั้ ง แรกได้
ภำยหลังจำกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 12 เดือน นับจำกวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ
(เดือนที่) นับจำกวันทีอ่ อก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
12
18
24
30
36
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ใช้สิทธิได้ไม่เกิน
(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร)
20%
30%
40%
55%
70%
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42

100%

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สำมำรถใช้สิทธิได้ในวันทำกำร
สุ ด ท้ ำยของเดื อ นมิ ถุ น ำยน และเดื อ นธั น วำคมของแต่ ล ะปี ป ฏิ ทิ น
ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิใดๆ สำมำรถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปได้ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
แต่หำกครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดง
สิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
สำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับ วันครบกำหนดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง หำกวั น ดั ง กล่ ำวตรงกับ วั น หยุ ด ท ำกำรของธนำคำร
พำณิ ช ย์ ให้ เ ลื่ อ นเป็ น วั น ท ำกำรสุ ด ท้ ำ ยก่ อ นวั น ครบก ำหนดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ

:

เงื่อนไขกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ระหว่ำง
เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำ
กำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง จนครบอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ สำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยกำหนดให้มีระยะเวลำแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยเท่ำกับ 15 วันทำกำร ก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภำพเป็นผู้บริหำร และ/หรือ
พนักงำนของบริษัท ในวันกำหนดกำรใช้สิทธินั้นๆ
2. เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภำพเป็นผู้บริหำร
และ/ หรือพนักงำนของบริษัท ในกรณีต่ำงๆดังนี้
2.1 กรณี พิ การ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ยั ง ไม่ ถึ ง กำหนดใช้ สิท ธิ
แปลงสภำพให้สำมำรถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภำพได้แล้ว สำมำรถใช้สิทธิ
ได้ตำมกรณีทั่วไป
2.2 กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้
สิ ท ธิ แ ปลงสภำพให้ ส ำมำรถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ทั น ที โ ดยผู้ รั บ
ผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิ
แปลงสภำพได้แล้ว สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมกรณีทั่วไปโดย
ผู้รับผลประโยชน์
2.3 กรณีเ กษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยั งไม่ถึ งกำหนดใช้
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สิทธิแปลงสภำพให้สำมำรถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภำพได้แล้ว สำมำรถ
ใช้สิทธิได้ตำมกรณีทั่วไป
2.4 กรณีการสิ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิ แปลงสภำพจะ
ถูกยกเลิกไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดใช้สิทธิแปลง
สภำพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภำยใน 30 วันหลังจำกสิ้นสภำพ
กำรจ้ำงงำน หรือสิ้นอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่ำงใด
จะถึงก่อน
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ

:

เมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขของ
กำรปรั บ สิท ธิ เ มื่อ มี เหตุ กำรณ์ ตำมที่ร ะบุ ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน
โดยบริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอั ตรำกำรใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่ำเดิม
(1) เมื่ อ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ข องหุ้ น สำมั ญ ของ
บริษัทอันเป็นผลจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุ คคลใดๆในรำคำสุทธิ ต่อหุ้ น
ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ที่ ค ำนวณได้ ต ำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อกำหนดสิทธิ
(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพหรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ บุ ค คลใดๆ โดยรำคำสุ ทธิ ต่ อ หุ้ น ของหุ้ น
สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น ต่ำ
กว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทที่
คำนวณได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80
ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้สำหรับกำรดำเนินงำนใน
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รอบระยะเวลำบัญชีใดๆสำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA
(6) ในกรณีที่มี เหตุ กำรณ์ใดๆอัน จะท ำให้ ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดง
สิทธิ SAPPE-WA เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆนั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้ำงต้น ซึ่ง
บริษัทจะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA ด้อยไปกว่ำเดิม
ทั้งนี้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำกำหนดเงื่อนไข
และรำยละเอีย ดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับหรือกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ และรำคำใช้สิทธิ
เงื่อนไขอืน่ ๆ

:

ให้ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผู้มีอำนำจในกำรกำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ กำรเข้ำเจรจำ
ตกลง ลงนำมในเอกสำร และสัญ ญำต่ ำงๆที่เ กี่ยวข้ อง รวมทั้ ง
ดำเนินกำรต่ำงๆที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดง
สิทธิและกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงกำร
น ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละหุ้ น สำมั ญ ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นกำรปรับตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

-ไม่ม-ี

ตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัททั้งจำนวน 4,620,000 หน่วย รำคำตลำดของ
หุ้นของบริษัทจะลดลงในอัตรำร้อยละ 0.38 บนสมมติฐำนรำคำตลำด
ของหุ้นบริษัท คือ รำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนครั้งแรก
(IPO Price) ที่เท่ำกับ 13.50 บำทต่อหุ้น และรำคำใช้สิทธิซื้อหุ้นตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต่ำกว่ำรำคำ IPO ร้อยละ 25 จะเท่ำกับรำคำใช้
สิทธิ 10.125 บำทต่อหุ้น
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)
และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัททั้งจำนวน 4,620,000 หน่วย ส่วนแบ่งกำไรต่อ
หุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตรำร้อยละ 1.52
ของส่ ว นแบ่ ง ก ำไรหรื อ สิ ท ธิ ใ นกำรออกเสี ย งเดิ ม โดยค ำนวณ
เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน
304,620,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้ น
เพิ่มทุนให้แก่ประชำชนครั้งแรก และกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิทั้งจำนวน)
8.1.3 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคตที่นอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 8.1.2
- ไม่มี 8.1.4 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ
บริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยที่สัญญาดังกล่าวบริษัทรับทราบและร่วมลงนามด้วย
- ไม่ม-ี
8.2

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชำชนครั้งแรก (IPO) มีดังนี้
รายชื่อ
1. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
2. นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
3. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
4. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
5. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
6. นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประชำชนที่จองซือ้ หุ้น IPO
พนั ก งำนอื่ น ๆ (ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่ใช่ผู้ถือ
หุ้นใหญ่)
รวมทั้งสิ้น

ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO
(ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556)

หลังการเสนอขายหุ้น IPO

จานวนหุ้น
45,000,000
44,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
225,000,000
-

ร้อยละ
20.00
19.92
15.02
15.02
15.02
15.02
100.00
-

จานวนหุ้น
45,000,000
44,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
33,800,000
225,000,000
75,000,000
-

ร้อยละ
15.00
14.93
11.27
11.27
11.27
11.27
75.00
25.00
-

225,000,000

100.00

300,000,000

100.00
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หลังการเสนอขายหุ้น IPO และ
หลังการใช้สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทั้งจานวน
จานวนหุ้น
ร้อยละ
45,585,354
14.96
45,026,380
14.78
34,249,988
11.24
34,449,988
11.31
34,028,690
11.17
34,027,200
11.17
227,367,600
74.64
75,000,000
24.62
2,252,400
0.74

304,620,000

100.00
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8.3

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 ได้มีมติกำหนดนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้และหักสำรองต่ำงๆทุกประเภท
ตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในแต่ละครำว
อำจมีเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิน สภำพคล่อง กระแสเงินสด ควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนกำรลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดใน
สัญญำต่ำงๆที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทำงกฎหมำย ควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆในอนำคตด้วย ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควร และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัท
อย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่ อนุมัติให้จ่ำยเงิน ปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติ จำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้
เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ต่อไป
บริษัทกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยในปัจจุบันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภำษีเงินได้และหักสำรองต่ำงๆทุกประเภท ตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็
ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในแต่ละครำว อำจมีเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กระแสเงินสด ควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียน แผนกำรลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญำต่ำงๆที่บริษัทย่อยดังกล่ำวผูกพันอยู่ รวมทั้งข้ อจำกัดทำง
กฎหมำย ควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆในอนำคตด้วย ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร และกำรจ่ำยเงิน
ปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทย่อยดังกล่ำวอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งนโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลของบริษัทย่อยดังกล่ำวจะเป็นไปในแนวทำงเดียวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
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