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สวนที่ 2.3
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

9.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 140,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชํา ระแล วเท ากั บ 100,000,000.00 บาท (หนึ่ ง รอ ยล านบาทถ วน) แบ ง ออกเป น หุน สามั ญ จํ านวน 200,000,000 หุ น
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุน
จดทะเบียนเรียกชําระแลวเทากับ 140,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน
280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) สรุปไดดังนี้
ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
มูลคาที่ตราไวตอหุน

100,000,000 บาท
(2,000,000 หุน)
100,000,000 บาท
(2,000,000 หุน)
50.00 บาท

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559
(กอนการเสนอขายหุน
สามัญแกประชาชน)
140,000,000 บาท
(280,000,000 หุน)
100,000,000 บาท
(200,000,000 หุน)
0.50 บาท

ภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญแกประชาชน
140,000,000 บาท
(280,000,000 หุน)
140,000,000 บาท
(280,000,000 หุน)
0.50 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) อนุมัติการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)”
2) อนุมัติการเปลี่ยนมูลคาหุนที่ตราไวและแกไขจํานวนหุนสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่
ตราไวจากเดิมที่มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 50.00 บาท เปน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ภายหลังจากการ
เปลี่ยนมูลคาหุนดังกลาวแลว ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวของบริษัท เปนจํานวน 100,000,000 บาท
แบงออกเปน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
3) อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม ที่ มี ทุ น จดทะเบี ย น 100,000,000 บาท อี ก จํ า นวน
40,000,000 บาท ดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 140,000,000 บาท แบงออกเปน 280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท เพื่อเปนการระดมทุนและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทใหกับประชาชนเปนครั้งแรก (Initial
Public Offering: IPO)
4) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท คิดเปน
มูลคาหุน 40,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) หรือ
คิดเปนรอยละ 28.57 ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
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วันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด
และเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) รวมถึงไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย สงผลใหบริษัท
มีทุนจดทะเบียนจํานวน 140,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
และมีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 100,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 0.50 บาท
9.2

ผูถือหุน

ณ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 รายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท (นั บ รวมผู ถื อ หุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามมาตรา 258 ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ.2535 และผู ถื อ หุ น ที่ อ ยู ภายใต ผู มี อํ า นาจควบคุ ม เดี ย วกั น ) มี
รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ
1. กลุมครอบครัวสุวัฒนพิมพ
1.1 นายณรงค
สุวัฒนพิมพ /1
1.2 นายเอก
สุวัฒนพิมพ /2
1.3 นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ /3
1.4 นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ /4
1.5 นายสิทธา
สุวัฒนพิมพ /5
2. นางสาวกรรณิกา
วองกุศลกิจ /6
3. นายศุภวัตร
ลิขิตธนวงศ
4. นายอโณทัย
อดุลพันธุ
จํานวนหุนรวม กอน IPO
2. เสนอขายประชาชนเปนครัง้ แรก(IPO)
จํานวนหุนรวม หลัง IPO

กอนเสนอขายหุน IPO
(มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.50 บาท)
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน )
(รอยละ)
188,000,000
94.00
90,500,000
45.25
72,500,000
36.25
10,000,000
5.00
7,500,000
3.75
7,500,000
3.75
5,200,000
2.60
3,400,000
1.70
3,400,000
1.70
200,000,000
100.00
200,000,000
100.00

หลังเสนอขายหุน IPO
(มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.50 บาท)
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน )
(รอยละ)
188,000,000
67.14
90,500,000
32.32
72,500,000
25.89
10,000,000
3.57
7,500,000
2.68
7,500,000
2.68
5,200,000
1.85
3,400,000
1.22
3,400,000
1.22
200,000,000
71.43
80,000,000
28.57
280,000,000
100.00

หมายเหตุ : /1 นายณรงค สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
/2
นายเอก สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท และเปนบุตรของนายณรงค สุวัฒนพิมพ
/3
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาทีส่ ายงานปฏิบัติการ
ของบริษัท และเปนนองชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ
/4
นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ เปนบุตรของนายณรงค สุวัฒนพิมพ และเปนนองสาวของนายเอก สุวัฒนพิมพ
/5
นายสิทธา สุวัฒนพิมพ เปนบุตรของนายณรงค สุวัฒนพิมพ และเปนนองชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ
/6
นางสาวกรรณิกา วองกุศลกิจ เปนนองสาวของคูสมรสของนายเอก สุวฒ
ั นพิมพ
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9.3

การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี -

9.4

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงิน
สํารองตางๆทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงินของบริษัท สภาพคลอง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการบริหารงาน ความจําเปน
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา ทั้งนี้
มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจายเงินปนผลจะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา เวนแตเปน
การจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยตองแจงใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมครั้งตอไป
ประวัติการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ ป 2556 – ป 2558 และ งวด 3 เดือนแรกของป 2559
รายการ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
เงินปนผลจาย
อัตราการจายปนผล/1

ป 2556
ลานบาท
ลานบาท
%

ป 2557

6.12
---

12.75
---

ป 2558
39.39
---

งวด 3 เดือนแรก
ของป 2559
10.66
---

หมายเหตุ: /1 - อัตราการจายปนผล = เงินจายปนผล / กําไรสุทธิ

บริษัทยอยจะพิจารณานโยบายการจายเงินปนผลตามที่คณะกรรมการบริษัทยอยนําเสนอ โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการ สภาพคลอง แผนการลงทุน และความเหมาะสมของปจจัยอื่นของบริษัทยอย
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