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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
เท่ากับ 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเรียก
ชาระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยสรุปได้ดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

5,000,000 บาท
(50,000 หุ้น)
5,000,000 บาท
(50,000 หุ้น)
100.00 บาท

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
(ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญแก่ประชาชน)
200,000,000 บาท
(400,000,000 หุ้น)
150,000,000 บาท
(300,000,000 หุ้น)
0.50 บาท

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

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแผนการนาบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนี้
1) อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ทั้งนี้
เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก และเพื่อการที่บริษัทจะได้นาหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้ นที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการ
เปลี่ ย นมู ล ค่ า หุ้ น ดั ง กล่ า วแล้ ว ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จึ ง เท่ า กั บ 150,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ น
300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ชาระแล้ว 150,000,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่
ชาระแล้วจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท อีกจานวน 50,000,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจด
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ทะเบียนทั้งสิ้น 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็น
การระดมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก
4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุน
ชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
5) อนุมัติการนาหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
9.2

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกัน) มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ
1. นายสมพงษ์
ชื่นกิติญานนท์/1
2. กลุ่มครอบครัว สีลภูสิทธิ์
2.1 นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ/2์
2.2 นางสีวกิ า
สีลภูสิทธิ์
3. นายนพดล
สันธนะพานิช/3
4. นางศริน
ชินอุดมทรัพย์/4
5. นายเชวง
สุวรรณรัตน์
6. นางนันทนิตย์
ศรีประทุม
จานวนหุ้นรวมก่อนการ
เสนอขายให้กับประชาชน
เสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
จานวนหุ้นรวมทั้งสิน้

ก่อนเสนอขายหุน้ IPO
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้อยละ)
128,250,000
42.750
128,238,000
42.476
125,250,000
41.750
2,988,000
0.996
24,000,000
8.000
15,000,000
5.000
4,500,000
1.500
12,000
0.004

หลังเสนอขายหุน้ IPO
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้อยละ)
128,250,000
32.062
128,238,000
32.060
125,250,000
31.313
2,988,000
0.747
24,000,000
6.000
15,000,000
3.750
4,500,000
1.125
12,000
0.003

300,000,000

100.000

300,000,000

75.000

300,000,000

100.000

100,000,000
400,000,000

25.000
100.000

หมายเหตุ :
/1
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ดารงตาแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านปฎิบัติการ(รักษาการ) ของบริษัท
/2
นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริห ารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) ของบริษัท
/3
นายนพดล สันธนะพานิช ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและสารสนเทศ และอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
/4
นางศริน ชินอุดมทรัพย์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริหาร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด เลขานุการ
บริษัท
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9.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารอง
ต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษั ท
เกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป
ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิ ปี 2556 – 2558 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2559
รายการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 งวด 3 เดือน
แรกปี 2559
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ล้านบาท 66.28 69.13
20.79
0.39
เงินปันผลจ่าย
ล้านบาท 40.00
0.00
215.00/2
อัตราการจ่ายปันผล/1
0.00%
% 60.35% 0.00% 1,034.09%/3
หมายเหตุ:

/1

= อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กาไรสุทธิประจาปี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันที่พิจารณาจ่ายปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อใน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 50,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 4,300 บาท คิด
เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 215.00 ล้านบาท และได้กาหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลระหว่าง
กาลงวดที่ 1 จานวน 165.00 ล้านบาท กาหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และเงินปันผล
ระหว่างกาลงวดที่ 2 จานวน 50.00 ล้าน บาท กาหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งทาง
บริษัทได้ดาเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
/3
= คานวณจากเงินจ่ายปันผลหารด้วยกาไรสุทธิสาหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 20.79
ล้านบาท ในกรณีคานวณอัตราการจ่ายปันผล โดยคิดจากเงินปันผลจ่าย 215.00 ล้านบาท หารด้วยกาไรสุทธิ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 20.79 ล้านบาท จะได้อัตราการจ่ายปันผล เท่ากับร้อยละ 1,034.09
/2
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