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9.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2559 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 300.0 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 300.0 ล้ ำน
หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท โดยเป็ นทุนชำระแล้ วจำนวน 262.5 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 262.5 ล้ ำนหุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ทังนี
้ ้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 ได้ มีมติ
เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ จำกเดิมหุ้นละ 100.0 บำท เป็ นหุ้นละ 1.0 บำท ส่งผลให้
จำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เพิ่มจำกเดิม 1.92 ล้ ำนหุ้น เป็ น 192.0 ล้ ำนหุ้น
2. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 108.0 ล้ ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 108.0 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ
ละ 1.0 บำท โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
(ก) เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 70.5 ล้ ำนหุ้น
(ข) เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนโดยทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) จำนวน 37.5
ล้ ำนหุ้น
ดังนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จึงมีทนุ จดทะเบียน 300.0 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 300.0 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.0 บำท และมีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 262.5 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 262.5 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.0 บำท
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้ แก่ประชำชนจำนวน 37.5 ล้ ำนหุ้นในครัง้ นี ้แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีทนุ จด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรี ยกชำระแล้ วทังสิ
้ ้นจำนวน 300.0 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นที่ชำระแล้ วจำนวน 300.0 ล้ ำนหุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
9.2

ผู้ถอื หุ้น

โครงสร้ ำงผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 5 กรกฎำคม 2559 และภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แก่
ประชำชนในครัง้ นี ้ สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด 1
2. THK Investment Company Limited 2
3. นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์

ก่ อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(หุ้น)
(หุ้น)
78,750,000.0
30.0 78,750,000.0
26.2
78,750,000.0
30.0 41,250,000.0
13.8
26,250,000.0
10.0 26,250,000.0
8.7
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น
4. นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
5. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
6. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
7. ประชำชน
รวม

ก่ อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(หุ้น)
(หุ้น)
26,250,000.0
10.0 26,250,000.0
8.7
26,250,000.0
10.0 26,250,000.0
8.7
26,250,000.0
10.0 26,250,000.0
8.7
- 75,000,000.0
25.0
262,500,000.0
100.0 300,000,000.0
100.0

หมำยเหตุ: 1 โครงสร้ ำ งกำรถือหุ้น ของบริ ษัท เจริ ญ อักษร โฮลดิ ง้ กรุ๊ พ จำกัด สรุ ป ได้ ด ังนี ้ นำงจุ๋ยม่ว ย แซ่สือ ถือหุ้น ร้ อยละ 16.9 นำย
สมศักดิ์ ดำรำรัต นโรจน์ ถือหุ้น ร้ อยละ 16.5 นำงสำวศิรินันท์ ดำรำรัต นโรจน์ ถือหุ้น ร้ อยละ 11.5 นำยอมร ดำรำรัต นโรจน์
ถือหุ้นร้ อยละ 9.5 นำยประสิทธิ์ ดำรำรัตนโรจน์ ถือหุ้นร้ อยละ 4.4 นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์ ถือหุ้นร้ อยละ 4.0 นำยโกมล
ดำรำรัต นโรจน์ ถือหุ้น ร้ อยละ 3.6 และบุค คลอื่น ในครอบครัว ดำรำรัต นโรจน์ อีก 23 ท่ำ น ถือหุ้น รวมกัน ร้ อยละ 33.5 ของ
ทุนชำระแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊ พ จำกัด
2
THK Investment Company Limited เป็ นบริ ษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยฮ่องกง และมีครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ เป็ นผู้รั บ
ผลประโยชน์

9.3

สัญญาระหว่ างผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ ไม่มีสญ
ั ญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทฯ
ทีบ่ ริ ษัทฯ ลงนำมด้ วย
9.4

ข้ อจากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริ ษัทฯ สำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เว้ นแต่กำรโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสญ
ั ชำติตำ่ งด้ ำวถือหุ้นใน
บริ ษัทฯ เกินกว่ำร้ อยละ 49.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
9.5

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
- ไม่มี -

9.6

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

9.6.1

นโยบายการจ่ ายปั นผลของบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จำกงบเฉพำะกิจกำร
ภำยหลังหักภำษี เงิ นได้ นิติบุคคล และเงิ นสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั แผนกำรลงทุน เงื่อนไข และข้ อจำกัดตำมที่กำหนด
ไว้ ในสัญญำกู้ยืมเงินหรื อสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ำมี) ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจจะพิจำรณำทบทวน และแก้ ไขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นครัง้ ครำวเพื่อให้ เป็ นไปตำมแผนกำร
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ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ เป็ นครัง้ ครำวเมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีกำไรพอที่จะทำ
เช่นนันได้
้ และให้ รำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในครำวถัดไป โดยกำรจ่ำยเงินปั นผล
ดังกล่ำวจะไม่เกินกำไรสะสมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัท และเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
9.6.2

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่ อย

ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทย่อย อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตหำกบริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลของ
บริ ษัทย่อยนัน้ จะอยู่ภำยใต้ อำนำจกำรพิจำรณำอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยแต่ละ
บริ ษัท โดยจะต้ องคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำน สภำพคล่อง กระแสเงินสด และสถำนะทำงกำรเงิน ตลอดจนแผนกำรลงทุนของ
บริ ษั ท ย่อ ยแต่ละบริ ษัท รวมถึ งปั จจัยอื่ น ๆ ตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท และที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นของบริ ษัท ย่อ ยแต่ละ บริ ษัท
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยเป็ นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล มีควำมโปร่ งใส และตรวจสอบได้ เมื่อ
บริ ษัทย่อยมีกำรจ่ำยเงินปั นผล คณะกรรมกำรบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทจะทำกำรรำยงำนให้ ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ
ในกำรประชุมครำวถัดไป
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