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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 580,000,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านบาท) โดยเป็ นทุนจดทะเบียนเรียก
ชาระแล้วจานวน 348,000,000 บาท (สามร้อยสีส่ บิ แปดล้านบาท) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 348,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึง่ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนใน
ครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเต็มมูลค่า จานวน 580,000,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบ ล้านบาท)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 580,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
9.2 ผูถ้ ือหุ้น
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
สรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
177,480,000
51.00
170,519,300
49.00
700
0.0002
348,000,000
100.00
348,000,000
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ชาติชวี ะ จากัด1
TEE Development Pte. Ltd.2
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ3
รวม
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทั ่วไป
รวมทัง้ หมด

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
177,480,000
30.60
170,519,300
29.40
700
0.0001
348,000,000
60.00
232,000,000
40.00
580,000,000
100.00

หมายเหตุ
1. บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียนและชาระ
แล้วจานวน 100.00 ล้านบาท ถือหุน้ โดยนายชาติชาย พานิชชีวะและครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ชาติชวี ะ จากัด มีโครงสร้างการถือหุน้
ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ชาติ ชีวะ จากัด
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ*
3. นายพาทิศ พานิชชีวะ**
4. นายสาริศ พานิชชีวะ**
5. เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ**
รวม

จานวนหุ้น
(หุ้น)
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00

* นางสมหะทัย พานิชชีวะ เป็ นภรรยาของนายชาติชาย พานิชชีวะ
**นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และเด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ เป็ นบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของนายชาติชาย พานิช
ชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ
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2. TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) เป็ นบริษทั ที่จดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ ถือหุน้ โดย TEE Land
Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEED มี
โครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

Mr. Phua Chian Kin

44.02%

55.98%
%

TEE International Ltd.
70.69%
%

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

TEE Land Ltd.

29.31%
%

100.00%

TEE Development Pte. Ltd.

 TEE Land Ltd. (“TEEL”) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน
145.07 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ และ TEEL เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX
Mainboard) ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEEL ถือหุน้ โดย TEE International Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 70.69 และผู้ถือหุน้ รายอื่น ๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทัวไป
่ ในสัดส่วนร้อยละ
29.31
 TEE International Ltd. (“TEEI”) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
จานวน 57.04 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ และ TEEI เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
(SGX Mainboard) ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEEI ถือหุน้ โดย Mr. Phua Chian Kin ใน
สัดส่วนร้อยละ 55.98 และผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทัวไป
่ ในสัดส่วนร้อย
ละ 44.02
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ ประกอบไปด้วยบุคคลธรรมดาจานวน 7 คนซึ่งถือหุน้ ของบริษทั ฯ คนละ 100 หุ้น
รวมจานวนทัง้ สิน้ 700 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0002 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนในครัง้ นี้ และคิดเป็ นร้อยละ 0.0001 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้
9.3

สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด (“ชาติชวี ะ”) และ TEE Development Pte. Ltd.
(“TEED”) รวมกันแล้วเรียกว่า “กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ” ได้เข้าทาสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในช่วงเวลาก่อนการออกและเสนอ
ขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (“การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก”) เพื่อกาหนดข้อตกลงเกีย่ วกับ
การใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีสาระสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
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การมีผลใช้บงั คับของสัญญา
ระหว่างผูถ้ อื หุน้

สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ จะมีผลใช้บงั คับในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ในส่วนทีม่ กี าร
ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกได้รบั การชาระมูลค่าหุ้นและ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว (“วันทีม่ ผี ลใช้บงั คับของสัญญา”)

รายละเอียดเกีย่ วกับ
คณะกรรมการบริษทั

 คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 7 คน โดย
ประกอบไปด้วย
(1) กรรมการบริหาร 4 คน
(2) กรรมการอิสระ 3 คน ที่มคี ุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
 ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผูถ้ อื หุน้
เดิมแต่ละรายจะมีสทิ ธิส่งตัวแทนเป็ นกรรมการบริษทั ได้ตามกฎเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับกรรมการบริหาร 4 คน ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมแต่ละรายมีสทิ ธิเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการได้ 2 คน
(2) สาหรับกรรมการอิสระ 3 คน ให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ร่วมกันเสนอชื่อบุคคล
ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเพื่อได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้การแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ภายหลังจาก
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก กลุ่มผูถ้ อื หุ้นจะมีการเจรจาโดย
สุจริตเพื่อกาหนดสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ฯ

เงื่อนไขการได้มาและจาหน่ าย  ผูถ้ อื หุน้ เดิมตกลงทีจ่ ะไม่ดาเนินการ (และดาเนินการให้บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ไปซึง่ หุน้ ของบริษทั ฯ
กันกับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงากิจการไม่ดาเนินการ) ซื้อหรือ
ได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั ฯ นอกเหนือจากหุน้ ทีต่ นถืออยู่เมื่อมีการออกและ
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก เว้นแต่ได้ดาเนินการตามเงื่อนไข
ต่าง ๆ ทีก่ าหนดในสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
 ผูถ้ อื หุน้ เดิมตกลงทีจ่ ะไม่ดาเนินการ (และดาเนินการให้บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงากิจการไม่ดาเนินการ) โอน หรือ
จาหน่ าย หรือก่อภาระผูกพัน (รวมแล้วเรียกว่า “การจาหน่ าย”) ในหุ้น
ของบริษั ท ฯ ซึ่ง ตนถื อ อยู่ ณ ขณะที่ก ารออกและเสนอขายหุ้ น ต่ อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกเสร็จสิน้ เว้นแต่ ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่กาหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการโอนหุ้นให้บริษัทใน
เครือและการได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อ ห้ า มการประกอบธุ ร กิ จ กลุ่ ม ผู้ถือ หุ้น ตกลงที่จ ะไม่ ป ระกอบธุร กิจ ที่มีลัก ษณะแข่ง ขัน หรือ มีค วาม
แข่งขัน
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
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(1) ในระหว่างทีต่ นยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(2) ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากที่ตนสิน้ สุดการเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญา
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ฉบับนี้
การใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา

คู่สญ
ั ญาอาจใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในกรณีท่เี ป็ นไปตามที่
กาหนดในสัญญาซึง่ รวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี้
ก. ผูถ้ อื หุน้ รายใดรายหนึ่งถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ทีอ่ อกและมี
การจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ข. ผูถ้ อื หุน้ รายใดรายหนึ่งปฏิบตั ผิ ดิ หน้าทีต่ ามทีก่ าหนดในสัญญาระหว่าง
ผู้ถือ หุ้น และไม่ สามารถแก้ไ ขเหตุ ผิด สัญ ญาได้ภ ายในระยะเวลาที่
กาหนด

9.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ของบริษทั ฯ ได้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการมีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลได้
เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริษทั ฯ มีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มี
อานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เช่น
เงินสารองเพื่อจ่ายชาระหนี้เงินกู้ยมื แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุ นกระแสเงินสดของ
บริษทั ฯ ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั ย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ของบริษทั ได้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั ย่อยมีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงิน
ปนั ผลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริษทั ย่อยมีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษี และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ย่อยเป็ นผู้
มีอานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุ้น
เช่น เงินสารองเพื่อจ่ายชาระหนี้เงินกูย้ มื แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของ
บริษทั ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น
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