บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน) (Business Alignment Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ
“BIZ”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายและติดตั้ งชุดเครื่องมือทางการแพทย์
สาหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์
ดังกล่าว (Maintenance Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในเครือ
โรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุข
ภายในประเทศและโรงพยาบาลเอกชน
ผลิตภัณฑ์หลักทีบ่ ริษัทจาหน่ายได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉายรังสี (Treatment Delivery) โดยเฉพาะเครื่อง
เร่งอนุภาคอิเลคตรอน (Linear Accelerator) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาด้วยการฉาย
รังสีระยะไกล (Teletherapy) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญและมีมูลค่า ต่อโครงการสูง นอกจากนี้บริษัทยังทาหน้าที่เป็น
Solution Provider กล่าวคือ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่อง
รังสีรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงทาหน้าที่เป็นผู้จัดหาตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉายรังสีให้มี
มาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรังสีรั่วไหล ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ควบคู่ไปกับเครื่องฉายรังสี เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านรังสีรักษา (Oncology Information System) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องตรวจสอบ
และทวนสอบคุณภาพลารังสีและแผนการรักษา (Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) และผลิตภัณฑ์
ประเภทอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการประสานงานและดูแลซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์
(Maintenance Service) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องฉายรังสีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้ยาวนานตามอายุการ
ใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นาในด้านการจัดจาหน่ายและให้บริการซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
โดยเฉพาะชุดเครื่องมือด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่ อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทจัดจ าหน่ายและให้บริการเป็นอย่างดี มีการติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของเ ทคโนโลยีทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อลดผลกระทบข้างเคียงในขั้นตอนการรักษาผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการรักษา นอกจากนี้บริษัท
ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจ
ผู้ จั ด จ าหน่ า ยเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ โ ดยเน้ น เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ส าหรั บ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ด้ ว ยวิ ธี รั ง สี รั ก ษา
(Radiotherapy) อย่างครบวงจร
1.1

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาในการจัดหา จาหน่าย รวมทั้งให้บริการดูแลรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการ
รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
พันธกิจ (Mission)
1. นาเข้า จัดจาหน่ายและติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ เพื่อช่วยให้แพทย์รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว
ได้โดยสะดวก
2. เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วย ร่วมกับโรงพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลังเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น
3. บริ ห ารและจั ด การภายใต้ ห ลั ก บรรษั ทภิ บ าลและจริ ย ธรรมทางการแพทย์ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบและการ
บริการในระดับสากล
5. ขยายฐานธุรกิจสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและสาธารณสุข เพื่ อเป็นการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในปี 2559
ในปี 2559 บริษัทวางเป้าหมายการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีแผนที่จะ
เน้นการจาหน่ายชุดผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูก ค้าที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนมีจานวนชุด
เครื่องฉายรังสีที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทัดเทียมกับโรงพยาบาลในเครือของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลด
การกระจุกตัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยมีโอกาสในการเข้า
รับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฉายรังสี ผ่านช่องทางสวัสดิการจากภาครัฐบาลมากขึ้น
1.2

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน) (Business Alignment Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ
“BIZ”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งบริษัทเกิดจากกลุ่มผู้บริหารบริษัท ได้แก่ คุณสมพงษ์ ชื่นกิ
ติญานนท์ และคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ได้มีโอกาสเข้าทางานในบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
ด้านรังสี โดยดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานนาเข้าและจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับ ด้านรังสีรักษา
จากต่างประเทศ ซึ่งผู้บริหารทั้ง 2 ท่านได้ทางานอยู่ในแวดวงเครื่องมือทางการแพทย์มานานกว่า 15 ปี ก่อนที่ทั้ง 2 ท่านได้
เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ จึงได้ลาออกและมาเปิดบริษัทเป็นของตนเองในปี 2543 เพื่อดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนาเข้า
จาหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สาหรับรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ จึงถือได้ว่าผู้บริหารของบริษัททั้ง 2 ท่านนั้นมี
ความเชี่ยวชาญและเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดเครื่องมือทางการแพทย์
สาหรับรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างดี
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ต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 2.00 ล้านบาท ในปี 2549 และ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
5.00 ล้านบาท ในปี 2557 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150.00 ล้านบาทในปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัทดาเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน
50.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering:IPO) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200.00
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ชาระแล้วจานวน 150.00
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
บริ ษั ท มี สานั ก งานใหญ่ ตั้ งอยู่ เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้ น 16 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร 10500 ปัจ จุบัน ด าเนิน ธุร กิจ จาหน่า ยและติด ตั้งชุ ดเครื่องมือทางการแพทย์สาหรั บบาบัดรั กษาผู้ป่ว ย
โรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และการให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance
Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลมะเร็ง ของ
กรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอืน่ ๆ และหน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขภายในประเทศ
พัฒนาการที่สาคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้
ปี
ปี 2543

-

-

ปี 2549

-

-

เหตุการณ์ทสี่ าคัญ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2543 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีสานักงานตั้งอยู่ที่ 312/20 ซอยเกียรติชัย ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อดาเนินธุรกิจในการนาเข้าเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะเครื่องฉายรังสีสาหรับ
รักษาโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Varian Medical Systems Inc. (“Varian”) ซึ่งเป็นบริษัท
ผู้นาของโลกจากประเทศสหรัฐเมริกาด้านการผลิตและจาหน่ายเครื่องมือ ทางการแพทย์และระบบซอฟต์แวร์
สาหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน และการสอดใส่แร่ ด้วยเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าและทันสมัย รวมถึงหลอดเอกซเรย์ (X-Ray tube) สาหรับทางการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคสาหรับ
ตรวจตู้ขนส่งสินค้าด้วยแสงเอกซเรย์พลังงานสูง เป็นต้น นับได้ว่า Varian เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
รังสีรักษาที่มีคุณภาพสูง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ทางด้านรังสีรักษาทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ 24 เมษายน 2549 บริษัทได้ย้ายสานักงานมาที่ 69/6 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสาน
งานกับลูกค้าและบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
วันที่ 27 มิถุนายน 2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนในราคาที่
ตราไว้ และเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ 2 ราย (ได้แก่นายนพดล สันธนะพานิช ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่ง
เป็นผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและสารสนเทศ และนางศริน ชินอุดมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็น ที่
ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด และเลขานุการบริษัท) ในราคาหุ้นละ 300 บาท และให้เรียกเก็บค่าหุ้นเต็ม
จานวนในคราวเดียวกัน เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีลักษณะการซื้อแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turn Key) มากขึ้น กล่าวคือบริษัทจะต้องรับผิด
ชอบทั้งด้านการปรับปรุงห้องหรืออาคาร รวมทั้งการก่อสร้างอาคารและการจัดหาเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เครื่องฉายรังสีที่จัดซื้อสามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนนโยบายธุรกิจจาก
เดิมเป็นเพียงผู้นาเข้ าเครื่องมือแพทย์ทางด้านเครื่องฉายรังสี มาเป็น Solution Provider ทางด้านการรักษา
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ปี 2551

-

ปี 2553

-

-

ปี 2554

-

ปี 2555

-

-

ปี 2556

-

ปี 2557

-

ปี 2558

-

ปี 2559

-

-

โรคมะเร็ง กล่าวคือบริษัทมีการจัดหาอุปกรณ์และส่วนควบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่
เพื่อให้เหมาะสมกับงานด้านรักษาโรคมะเร็งให้แก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัทได้รับรางวัล “ Award for outstanding achievement 100% market share FY 2006/2007” จาก Varian
Medical Systems Inc.
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับสัญญาการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโรคมะเร็ง รุ่น True Beam พร้อมการติดตั้ง
และปรับปรุงห้อง จานวน 1 เครื่อง จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัยและมีความแม่นยา
สู ง ถื อ เป็ น เครื่ อ งแรกในภู มิ ภาคอาเซี ย นในขณะนั้ น โดยเครื่ อ งฉายรั ง สี ดั ง กล่ า วได้ เ ริ่ ม ทดลองใช้ เ มื่ อ เดื อ น
พฤศจิกายน 2554 และได้ถูกใช้งานครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2555
บริษัทได้รับรางวัล “ Award for Record Orders FY 2009” จาก Varian Medical Systems Inc.
บริษัทได้รับรางวัล “ Award for 100% for Thailand 2011” จาก Varian Medical Systems Inc.
บริษัทได้รับรางวัล “ Emerging Market Rising Star 2011” จาก Thermo Fisher Scientific Inc.
บริษัทได้รับคาสั่งซื้อเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาครุ่น True Beam พร้อมการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับและติดตั้งการ
ใช้งานของเครื่องดังกล่าว จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสงขลา จานวน 1 เครื่อง จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น จานวน 1 เครื่อง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจานวน 2 เครื่อง และจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจานวน 1 เครื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยในขณะนั้นมีเครื่องฉาย
รังสีรุ่น True Beam ใช้งานมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉาย
รังสีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคในขณะนั้น สามารถทัดเทียมกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป ซึ่ง
ถือเป็นปีที่บริษัทประสบความสาเร็จอย่างมากในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทได้รบั รางวัล “ Award for placing order for a record 16M including TrueBeams” จาก Varian Medical
Systems Inc.
บริษัทได้รับรางวัล “ Award for Excellent Sales Performance and Market Share” จาก Varian Medical
Systems Inc.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วน เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสานักงานบริษัท มาอยู่ที่เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น16 ถนน
สาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร 10500 เพื่ อ ความสะดวกและคล่ อ งตั ว ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับลูกค้ามากขึ้น
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00
ล้านบาทเป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อจัดโครงสร้างทุนสาหรับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
วันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50.00
ล้านบาท จาก 150.00 ล้านบาทเป็น 200.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 500,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาทและได้มีมติ
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-

อนุมัติแผนการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีมติ ดังนี้
1) การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด
2) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังการเปลี่ยน
มูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทจะมีจานวนหุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้ น
ของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจานวน 50.00 ล้านบาท จากเดิม 150.00 ล้านบาท เป็น 200.00 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุน
ชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
วันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัดกับกระทรวง
พาณิชย์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จากัด (Sathorn Sixteen)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน/
1.00 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว
1.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
2) นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
3) นายนพดล สันธนะพานิช
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
1) นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จากัด
2) นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จากัด
3) นายนพดล สันธนะพานิช ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบี ยนชาระ
แล้วของบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จากัด
4) นางศริน ชินอุดมทรัพย์ ถือหุ้นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จากัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ นายนพดล สันธนะพานิช และนางศริน ชินอุดมทรัพย์
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