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ส่วนที่ 2.3
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 140,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ช าระแล้ ว เท่ า กั บ 100,000,000.00 บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยล้ า นบาทถ้ ว น) แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามั ญ จ านวน 200,000,000 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุน
จดทะเบี ยนเรียกชาระแล้ว เท่ากับ 140,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้ านบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้ นสามัญ จานวน
280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) สรุปได้ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
(ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชน)

ภำยหลังกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญแก่ประชำชน

140,000,000 บาท
(280,000,000 หุ้น)
100,000,000 บาท
(200,000,000 หุ้น)
0.50 บาท

140,000,000 บาท
(280,000,000 หุ้น)
140,000,000 บาท
(280,000,000 หุ้น)
0.50 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน)”
2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้จากเดิมที่มี มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลัง
จากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วของบริษัท เป็นจานวน 100,000,000
บาท แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 จ านวน
40,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวมเป็น ทุน จดทะเบี ยนทั้ งสิ้ น 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 280,000,000 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้ นละ
0.50 บาท เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญ ของบริษัทให้กับประชาชนเป็น ครั้งแรก (Initial
Public Offering: IPO)
4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
มูลค่าหุ้น 40,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
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วันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจากัด เป็นบริษัทมหาชนจากัด
และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) รวมถึงได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัท
มีทุนจดทะเบียนจานวน 140,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
และมีทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท
9.2

ผู้ถือหุ้น

ณ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท (นั บ รวมผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามมาตรา 258 ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 และผู้ ถื อ หุ้ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม เดี ย วกั น ) มี
รายละเอียด ดังนี้

รำยชื่อ
1. กลุ่มครอบครัวสุวัฒนพิมพ์
1.1 นายณรงค์
สุวัฒนพิมพ์ /1
1.2 นายเอก
สุวัฒนพิมพ์ /2
1.3 นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ /3
1.4 นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ /4
1.5 นายสิทธา
สุวัฒนพิมพ์ /5
2. นางสาวกรรณิกา
ว่องกุศลกิจ /6
3. นายศุภวัตร
ลิขิตธนวงศ์
4. นายอโณทัย
อดุลพันธุ์
จำนวนหุ้นรวม ก่อน IPO
2. เสนอขำยประชำชนเป็นครัง้ แรก(IPO)
จำนวนหุ้นรวม หลัง IPO

ก่อนเสนอขำยหุน้ IPO
(มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท)
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
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

หลังเสนอขำยหุน้ IPO
(มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท)
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
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 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
/2
นายเอก สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และเป็นบุตรของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์
/3
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของ
บริษัท และเป็นน้องชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ์
/4
นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ เป็นบุตรของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และเป็นน้องสาวของนายเอก สุวัฒนพิมพ์
/5
นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์ เป็นบุตรของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และเป็นน้องชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ์
/6
นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ เป็นน้องสาวของคู่สมรสของนายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์
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9.3

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

9.4

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

บริษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงิน
สารองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้
มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิ ปี 2556 – ปี 2558 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2559
รำยกำร
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
เงินปันผลจ่าย
อัตราการจ่ายปันผล/1

ปี 2556
ล้านบาท
ล้านบาท
%

ปี 2557

6.12
---

12.75
---

ปี 2558
39.39
---

งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2559
21.81
---

หมายเหตุ: /1 - อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กาไรสุทธิ

บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษทั ย่อยนาเสนอ โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงาน ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย
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