บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,508,752,790 บาท และทุนชาระแล้ว 3,427,232,790 บาท แบ่งเป็น
จานวนหุ้นสามัญ 342,723,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติให้ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10
บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทาให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 685,446,558 หุ้น นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการนาบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 228,482,186 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,569,643,720 บาท และบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจานวนไม่เกิน 228,482,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จานวนไม่เกิน 228,482,186 หุ้นแล้ว บริษัทฯ จะมีทุน
จดทะเบียนชาระแล้วทั้งสิ้นเป็นจานวนไม่เกิน 4,569,643,720 บาท
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
9.2

ผู้ถือหุ้นบริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด
รายชื่อ ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือ หุ้น ก่อ นและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
สามารถสรุปได้ดังนี้
ก่อนการเสนอขาย

ผู้ถือหุ้น

จานวน(หุ้น)

BR Partners Limited (2)

ภายหลังการเสนอขาย

ร้อยละ

จานวน(หุ้น)

ร้อยละ

253,700,792

37.0

233,700,792

25.6

บริษัท เจอาร์จีจี จากัด (3)

148,911,172

21.7

148,911,172

16.3

นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช
นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช

18,001,566
3,264,534
170,177,272

2.6
0.5
24.8

18,001,566
3,264,534
170,177,272

2.0
0.4
18.6

กลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด (Private
equity funds) ในประเทศไทย
United Overseas Bank
ธนาคารออมสิน

37,308,940
37,308,940

5.4
5.4

17,308,940
17,308,940

1.9
1.9

รวม

74,617,880

10.9

34,617,880

3.8

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

59,236,902

8.6

59,236,902

6.5

นาย เคิร์ดจอง ทอมาเซ่น

44,349,136

6.5

44,349,136

4.9

นาย จอห์น สุเชาว์วณิช

16,975,568

2.5

16,975,568

1.9

นาย พน สุเชาว์วณิช

16,975,568

2.5

16,975,568

1.9

นาย โชติ โภควนิช

6,523,576

1.0

6,523,576

0.7

น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช

8,400,000

1.2

8,400,000

0.9

นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

6,523,576

1.0

6,523,576

0.7

นาย สัจจา กาญจนวิริทธิ์

11,192,682

1.6

11,192,682

1.2

3,544,348

0.5

3,544,348

0.4

13,229,258

1.9

13,229,258

1.4

288,482,186

31.6

913,928,744

100

กลุ่มผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

รวม

นาย สาโรจน์ วสุวานิช
ผู้ถือหุ้นเดิมอื่นๆ
ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งหมด

(1)

685,446,558

100

หมายเหตุ
(1)

หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษั ทประมาณ [60,000,000] หุ้น
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 228,482,186 หุ้น
(2)

BR Partners Limited เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) จดทะเบียนที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีทุนจดทะเบียน
22,229.73 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหุ้นสามัญ 22,229.73 หุ้น ถือโดยบริษัท BR Associates ทั้งหมด
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
โดยที่บริษัท BR Associates เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) จดทะเบียนที่หมู่เกาะเคย์แมน มีทุนจดทะเบียน
2,222.97 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นหุ้นสามัญ 22,229.73 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น
Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore)
Redfeather Limited
Dragon Path ASEAN Fund SPC
รวม

จานวน(หุ้น)
14,057.03
4,903.62
3,269.08
22,229.73

ร้อยละ
63.2
22.1
14.7
100.0

โดย Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore), Redfeather Limited และ Dragon Path ASEAN
Fund SPC เป็นกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นสามัญ (private equity fund) ตามนโยบายการลงทุนที่กองทุนได้กาหนดไว้

(3)

บริษัท เจอาร์จีจี จากัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีทุนจดทะเบียน 399,130,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ
3,991,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น
บริษัท สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จากัด
นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช
นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน
นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช
นาย พน สุเชาว์วณิช
รวม

จานวน(หุ้น)
1,627,600
1,372,497
500,001
291,200
200,001
1
3,991,300

ร้อยละ
40.8
34.4
12.5
7.3
5.0
0.0
100.0

โดยบริษัท สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จากัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีทุนจดทะเบียน 137,250,000 บาท เป็น
หุ้นสามัญ 1,372,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น
นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช
นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช
นาย พน สุเชาว์วณิช
นาย จอห์น สุเชาว์วณิช
นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน
รวม

จานวน(หุ้น)
611,400
210,000
210,000
140,000
140,000
61,100
1,372,500
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ร้อยละ
44.5
15.3
15.3
10.2
10.2
4.5
100.0

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
9.3

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้เข้าทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนด
กรอบการบริ หารงาน และให้บ ริษั ท ฯ สามารถด าเนิน ธุร กิจ ได้อ ย่า งเป็น อิ สระ ทั้ ง นี้ สาระสาคัญ ของสัญ ญาสามารถสรุป ได้
ดังต่อไปนี้
ข้อกาหมดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทฯ
และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร



คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 15 ท่าน โดย
ประกอบด้วย
(1) กรรมการ 4 คน ที่ บริษัท เจอาร์จีจี จากัด, นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น, นาย
โจเซฟ สุเชาว์วณิช, นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช, นายพน สุเชาว์วณิช และนาย
จอห์น สุเชาว์วณิช รวมกันเสนอชื่อ
(2) กรรมการ 4 คน ที่บริษัท BR Partners Limited เสนอชื่อ
(3) กรรมการ 1 คน ที่กองทุน United Overseas Bank และ ธนาคารออมสิน
เสนอชื่อ
(4) กรรมการ 1 คน ที่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เสนอชื่อ
(5) กรรมการ 1 คน ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ เสนอชื่อ
(6) กรรมการอิสระจานวนมากที่สุด 4 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตาแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระจานวน 4 ท่าน ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัทฯ



คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ดังต่อไปนี้
-

นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร (Executive
Director) และรองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ (Vice Chairman) ดูแล
การดาเนินงานในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย

-

Mr. Gertjan Tomassen ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร (Executive
Director) และรองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ (Vice Chairman)ดูแล
การดาเนินงานในภูมิภาคยุโรป

-

นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็นผู้เสนอชื่อผู้บริหารกลุ่มทางด้านการเงิน
(Group Chief Financial Officer) และ ผู้บริหารทางด้านการเงิน (Chief
Financial Officer) ของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้
แต่งตั้งผู้บริหารดังกล่าว
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ข้อจากัดการโอนหุ้น



กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถโอนหรือจาหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริษัทฯ
ได้อย่างอิสระ เว้นแต่ เป็นการโอน หรือจาหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นกับ
(1) บุคคลในครอบครัว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
(2) บริษัทลูกหรือบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้ การโอนหรือจาหน่ายหุ้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
หรือขัดกับข้อตกลงของบริษัทฯที่มีอยู่เดิม หรือเว้นแต่การนาหุ้นของบริษัทฯ ไป
จานาเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้เงิน

การยกเลิกสัญญา



สัญญาฉบับนี้จะถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บุคคลในสัญญานี้ตกลงร่วมกัน
(2) มีการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับประชาชนทั่วไป

9.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
9.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงิน
สารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ
ก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ หุ้น เช่น เงินสารองเพื่อจ่ายชาระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือ เพื่อ
สนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

9.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคานึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสารองเพื่อ จ่ายชาระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ
หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น
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