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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนทีช่ ําระแล้ว สรุปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ณ วันที่
(ก่อนการเสนอขาย
31 ธันวาคม 2557
หุ้นสามัญแก่ประชาชน)
ทุนจดทะเบียน
91,000,000 บาท
200,000,000 บาท
(910,000 หุ้น)
(400,000,000 หุ้น)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
91,000,000 บาท
150,000,000 บาท
(910,000 หุ้น)
(300,000,000 หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
100.00 บาท
0.50 บาท

ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญแก่ประชาชน
200,000,000 บาท
(400,000,000 หุ้น)
200,000,000 บาท
(400,000,000 หุ้น)
0.50 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.50 บาท และภายหลั ง จากการเสนอขายหุ้ น ในครั้ ง นี้ บริ ษั ท จะมี ทุ น ที่อ อกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว เป็ น
200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 91.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และได้มีมติอนุมัติแผนการนําบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนี้
1) อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
ทั้งนี้ เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก และเพื่อการที่บริษัทจะได้นําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ที่ตราไว้จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยภายหลัง
จากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเป็นจํานวน 150,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนทีช่ ําระแล้ว 150,000,000 บาท โดยมี
หุ้นสามัญที่ชําระแล้วจํานวน 600,000,000 หุ้น
3) อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม ที่ มี ทุ น จดทะเบี ย น 150,000,000 บาท อี ก จํ า นวน
50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
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รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก
4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุน
ชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
5) อนุมัติการนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ
0.50 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนชําระแล้วจํานวน 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจํานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท เป็น
จํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
9.2

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
ก่อนเสนอขายหุน้ IPO
หลังเสนอขายหุน้ IPO
รายชื่อ
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่วน
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(หุน้ )
(ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวสัจจะบริบูรณ์
118,271,600
39.42
118,271,600
29.57
1.1 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ /1
51,099,000
17.03
51,099,000
12.78
1.2 นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ /2
49,450,600
16.49
49,450,600
12.37
1.3 นางสาวอารี สัจจะบริบูรณ์
13,370,200
4.46
13,370,200
3.34
1.4 นายวรกูล สัจจะบริบูรณ์
1,450,600
0.48
1,450,600
0.36
1.5 นายสุวกิจ สัจจะบริบูรณ์
1,450,600
0.48
1,450,600
0.36
1.6 นายกรสาร สัจจะบริบูรณ์
1,450,600
0.48
1,450,600
0.36
/3
2. นายธีรวัต อมรธาตรี
46,673,800
15.56
46,673,800
11.67
3. กลุ่มครอบครัววงศ์สว่างรัศมี
43,159,200
14.39
43,159,200
10.79
/4
3.1 นายวินัย วงศ์สว่างรัศมี
27,042,200
9.02
27,042,200
6.76
3.2 นายปวิธ วงศ์สว่างรัศมี
16,117,000
5.37
16,117,000
4.03
4. กลุ่มโพธิ์อบ
40,018,400
13.34
40,018,400
10.00
4.1 นายลือชา โพธิ์อบ
33,425,200
11.14
33,425,200
8.36
4.2 นายวริศ โพธิ์อบ
3,296,600
1.10
3,296,600
0.82
4.3 เด็กหญิงฌานา โพธิ์อบ
3,296,600
1.10
3,296,600
0.82
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รายชื่อ

5. นายคํานวณ กุลสุวรรณ
6. นายกิตติพงษ์ อุชชิน
7. นางสาววราภรณ์ ศิริบุญมา
8. นางสาวณัฐวรา เปีย่ มสุวรรณ
9. นางสาวสุพิทยา ฤกษ์สมุทร์
10. นางสาวดวงตะวัน ทั่งศรี
11.นางนุชนารถ หอมธูป
12. นายสุรสิทธิ์ วิสุทธิวรรณ
จานวนหุ้นรวมก่อนการเสนอขายให้กบั
ประชาชน
13. เสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
จานวนหุ้นรวมทั้งสิน้

ก่อนเสนอขายหุน้ IPO
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้อยละ)
11,573,000
3.86
11,261,600
3.75
10,663,000
3.55
8,886,000
2.96
4,945,000
1.65
2,967,000
0.99
831,400
0.28
750,000
0.25

หลังเสนอขายหุน้ IPO
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
11,573,000
2.89
11,261,600
2.81
10,663,000
2.67
8,886,000
2.22
4,945,000
1.24
2,967,000
0.74
831,400
0.21
750,000
0.19

300,000,000

100.00

300,000,000

75.00

300,000,000

100.00

100,000,000
400,000,000

25.00
100.00

หมายเหตุ: /1 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
/2 นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
/3 นายธีรวัต อมรธาตรี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
/4 นายวินัย วงศ์สว่างรัศมี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การขายและการตลาด

9.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ
สํารองตามกฎหมาย ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษทั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ ปี 2556 – ปี 2558
รายการ
ปี 2556
ปี 2557
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ล้านบาท
52.54
45.34
เงินปันผลจ่าย
ล้านบาท
-66.43/2
อัตราการจ่ายปันผล/1
%
-- 146.51%/3

ปี 2558
67.70
27.00/4
39.88%

หมายเหตุ: /1 - อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กําไรสุทธิ
/2 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี
2557 ในอัตราหุ้นละ 73 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 66.43 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557 และกําไรสะสมของบริษัท
/3 - คํานวณจากเงินปันผลจ่ายจํานวน 66.43 ล้านบาท หารด้วยกําไรสุทธิประจําปี 2557 ได้อัตราการจ่ายปันผล
เท่ากับ ร้อยละ 146.51 แต่หากคํานวณอัตราการจ่ายปันผล โดยคิดจากเงินปันผลจ่ายจํานวน 66.43 ล้านบาท
หารด้วยกําไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบการเงินประจําปี 2557 ฉบับตรวจสอบ)
จํานวน 117.65 ล้านบาท จะได้อัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ ร้อยละ 56.46
/4- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อน IPO ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 27.00 ล้านบาท โดย
จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริษัทกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 11 มีนาคม 2559 และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่
เสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจําปี 2558 ดังกล่าว
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