บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

9.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

9.1.1

บริษัทฯ

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 620.0 ล้ านบาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 6.2 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ได้ มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้
(1)
เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 230.0 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2.3 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 850.0 ล้ านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 8.5 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100.0 บาท รายละเอียดของการใช้ เงิ นทุนจดทะเบียนส่วนที่
เพิ่มขึ ้นมีดงั นี ้
(ก)
ทุนจดทะเบียนจานวน 90.0 ล้ านบาทเป็ นส่วนหนึง่ ของการปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ ก่อน
การเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(ข)

ทุนจดทะเบียนจานวน 140.0 ล้ านบาทใช้ ในการชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ APG

(2)
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาท เป็ นหุ้นละ 1.0 บาท
ส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพิ่มจากเดิม 8.5 ล้ านหุ้น เป็ น 850.0 ล้ านหุ้น
(3)
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 150.0 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่
ประชาชน (Initial Public Offering)
ดังนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จึงมีทนุ จดทะเบียน 1,000.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000.0 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.0 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 850.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 850.0 ล้ าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.0 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนจานวน 150.0 ล้ านหุ้นในครัง้ นี ้แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีทนุ
จดทะเบียนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,000.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญชาระแล้ วจานวน 1,000.0 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.0 บาท
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9.1.2

บริษัทย่ อย
(1)

CBD

ปั จจุบนั CBD มีทนุ จดทะเบียนซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว 300.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
3.0 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท
(2)

DCM

ปั จจุบนั DCM มีทนุ จดทะเบียนซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว 100.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
1.0 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท
(3)

APG

ปั จจุบนั APG มีทนุ จดทะเบียนซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ ว 450.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
4.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.0 บาท
9.2
9.2.1

ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริษัทฯ
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ สรุปได้

ดังนี ้

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. กลุม่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
1.1 บริ ษัท เสถียรธรรมโฮลดิ ้ง จากัด 1
1.2 Northend Investment Ltd.2
1.3 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

2. กลุม่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ
2.2 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริ ญ

3. กลุม่ นายยืนยง โอภากุล
3.1 นายยืนยง โอภากุล
3.2 นางลินจง โอภากุล

4. Jubilee International Investments Ltd. 3
5. ประชาชน
รวม

ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
สัดส่ วนกำรถือ
จำนวนหุ้น (หุ้น)
หุ้น (ร้ อยละ)
352,999,900.0
41.5
250,064,500.0
29.4
55,161,300.0
6.5
47,774,100.0
5.6
265,500,000.0
31.2
240,000,000.0
28.3
25,500,000.0
3.0
141,500,000.0
16.7
115,480,000.0
13.6
26,020,000.0
3.1
90,000,100.0
10.6
850,000,000.0
100.0

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
สัดส่ วนกำรถือ
จำนวนหุ้น (หุ้น)
หุ้น (ร้ อยละ)
343,000,000.0
34.3
250,064,500.0
25.0
45,161,400.0
4.5
47,774,100.0
4.8
265,500,000.0
26.6
240,000,000.0
24.0
25,500,000.0
2.6
141,500,000.0
14.2
115,480,000.0
11.6
26,020,000.0
2.6
250,000,000.0
25.0
1,000,0000,000.0
100.0
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หมายเหตุ 1 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท เสถียรธรรมโฮลดิ ง้ จากัด สรุ ปได้ ดังนี ้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 55.0 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ
15.0 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0 นายร่ มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0 ของทุนชาระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท เสถียรธรรมโฮลดิ ้ง จากัด
2
Northend Investment Ltd. มีผ้ ถู ือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตัง้ ขึ ้นภายใต้ กฎหมายของ British Virgin Islands) ทัง้ นี ้ Autumn Gold Capital
Ltd. มีผ้ ถู ือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตัง้ ขึ ้นภายใต้ กกฎหมายของสิงคโปร์ ) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ บริ การรับดาเนินการและประสานงานเพื่อให้ มีการจด
ทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทภายใต้ กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
3
Jubilee International Investments Ltd. มี ผ้ ูถื อ หุ้น คื อ Lavender Brown Ltd. (ก่ อ ตัง้ ขึน้ ภายใต้ ก ฎหมายของ British Virgin Islands) ทัง้ นี ้ Lavender
Brown Ltd. มีผ้ ถู ือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตัง้ ขึ ้นภายใต้ กกฎหมายของสิงคโปร์ ) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ บริ การรับดาเนินการและประสานงานเพื่อให้ มี
การจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทภายใต้ กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีผ้ รู ับผลประโยชน์เป็ น Mr Teh Kwang Hwee ซึง่ เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของ Super Power
Holding Pte. Ltd. โดยบุคคลดังกล่าวมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ Jubilee International Investments จะเสนอขายหุ้นทังหมดร้
้
อยละ 10.6 ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้

9.2.2

บริษัทย่ อย
ปั จจุบนั โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(1)

CBD
รำยชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่

1. บริ ษัทฯ
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
3. นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์
รวม
(2)

จำนวนหุ้น (หุ้น)
2,999,990.0
5.0
5.0
3,000,000.0

สัดส่ วนกำรถือหุ้น (ร้ อย
ละ)
99.9
0.0
0.0
100.0

จำนวนหุ้น (หุ้น)
999,980.0
10.0
10.0
1,000,000.0

สัดส่ วนกำรถือหุ้น (ร้ อย
ละ)
99.9
0.0
0.0
100.0

จำนวนหุ้น (หุ้น)
4,499,980.0
10.0
10.0

สัดส่ วนกำรถือหุ้น (ร้ อย
ละ)
99.9
0.0
0.0

DCM
รำยชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่

1. บริ ษัทฯ
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ
รวม
(3)

APG
รำยชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่

1. บริ ษัทฯ
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ

ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 3

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รำยชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
รวม
9.3

จำนวนหุ้น (หุ้น)
4,500,000.0

สัดส่ วนกำรถือหุ้น (ร้ อย
ละ)
100.0

สัญญำระหว่ ำงผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี -

9.4

ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริ ษัทฯ โอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนัน้ เป็ นเหตุให้ ผ้ ูถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถือหุ้นใน
บริ ษัทฯ เกินกว่าร้ อยละ 49.0 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
9.5
9.5.1

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของงบ
การเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน เงื่อนไข
และข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรื อสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ฐานะการเงินและผลดาเนินงาน และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริ ษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ ไขนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยในอนาคต ความ
ต้ องการใช้ เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยด้ านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกิน
กาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากบริ ษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงิน
ลงทุนในบริ ษัทย่อย ดังนัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จึงขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานและการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก
9.5.2

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผลของบริษัทย่ อย

บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษี เงินได้ ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุน
เพิ่มเติม การขยายธุรกิ จเงื่ อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงิ นกู้ยืม และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องในการ
บริ หารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร โดยจะต้ องเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ย่อย และเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 4

