ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
(1) หุ้นสามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 1,122,297,625 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
1,122,297,625 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2) หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่มี7.2

ผู้ถือหุ้น
(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษัทฯ ณ วันที 12 มีนาคม 2561 (วันปิ ดทะเบียนพักโอน
หุ้นครังหลังสุด เพือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561)
ผู้ถือหุ้น

1. กลุม่ วิภศู ิริ
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ
นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ
นายชาญวิทย์ วิภศู ิริ
นางสาววราพร สุวรรณเทวรัตน์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. นางนารี รัตน์ ทองประพาฬ
4. นางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
5. นางสาวธนิสรา ลิมสวาท
6. นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
7. นายจันทร์ สิริ มณีฉาย
8. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. นายคงธน ตรงจิตวิกรัย
10. นางสาวรัตนา เอือเสริ มพงศ์

จํานวนหุ้นทีถือ

178,396,195

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้ อยละ
ของทุนชําระแล้ ว
15.90

150,000,000
50,060,063
36,304,000
36,222,442
18,000,000
17,100,042
15,000,000
12,350,027
10,500,000

13.37
4.46
3.24
3.23
1.60
1.52
1.34
1.10
0.94

จํานวนหุ้นทีถือ 84,249,600
จํานวนหุ้นทีถือ 46,090,595
จํานวนหุ้นทีถือ 36,669,600
จํานวนหุ้นทีถือ 11,386,400

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีมีอิทธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดําเนิ นการของบริ ษัท
อย่ างมีนัยสําคัญ
กระทรวงอุตสาหกรรมซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ จดั ส่งตัวแทน 2 ท่านเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ แก่ ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทฯ และ
นายทองชัย ชวลิต พิเ ชฐ อธิบ ดีก รมโรงงานอุต สาหกรรม ปั จ จุบ นั ดํ า รงตํ า แหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษัท ฯ
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นอกจากนีกลุ่มวิภศู ิริผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ได้ จดั ส่งตัวแทน 2 ท่านเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายอัศวิน
วิภ ศู ิริ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ า หน้ า ที บริ หาร และนาย
อิทธิฤทธิ วิภศู ิริ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
7.3

การออกหลักทรั พย์ อืน
(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั งที 1 (GENCO-W1)
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมือวันที 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังที 1 (GENCO-W1) จํานวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท ฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสํา คัญแสดงสิทธิ ครั งที 1 กรณี มีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ปัดทิง (ภายหลังการปั ดเศษคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ 179,999,606 หน่วย) อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้ สิทธิ 1.10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดย
กําหนดให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ
จากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนีกําหนดวันใช้ สิทธิ ครังแรกให้ ตรงกับวันทําการสุดท้ ายของเดือนกันยายน 2557
และวันใช้ สิทธิครังสุดท้ ายตรงกับวันที 18 พฤษภาคม 2560 โดยบริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 180,000,000
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังนี ต่อมาเมือวันที 9 มีนาคม 2558
บริษัทฯ ได้ ปรับราคาและอัตราการใช้ สิทธิใหม่ เป็ นอัตราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้
1.57649 หุ้น ราคาการใช้ สิทธิ 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทังนีเพือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนั เนืองมาจากบริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดในราคาตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ณ วันใช้ สทิ ธิครังสุดท้ ายวันที 18 พฤษภาคม 2560 มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้น
สามัญแล้ ว สรุปได้ ดงั นี
ครังที

วันใช้ สิทธิ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30 กันยายน 2557
30 ธันวาคม 2557
31 มีนาคม 2558
30 มิถนุ ายน 2558
30 กันยายน 2558
30 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
30 มิถนุ ายน 2559
30 กันยายน 2559
30 ธันวาคม 2559
31 มีนาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
รวม

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีใช้ สิทธิ
(หน่วย)
0
10,580,100
55,321,928
19,654,900
180,000
0
0
20,000
0
0
9,823,600
41,684,645
137,265,173

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ
(หน่วย)
179,999,606
169,419,506
114,097,578
94,442,678
94,262,678
94,262,678
94,262,678
94,242,678
94,242,678
94,242,678
84,419,078
42,734,433
42,734,433

จํานวนหุ้น
ทีเกิดจากการใช้ สิทธิ
(หุ้น)
0
10,580,100
87,214,444
30,985,750
283,768
0
0
31,529
0
0
15,486,804
65,715,230
210,297,625

จํานวนหุ้น
รองรับการใช้ สิทธิ
คงเหลือ (หุ้น)
180,000,000
169,419,900
114,097,578
94,442,678
94,262,678
94,262,678
94,262,678
94,242,678
94,242,678
94,242,678
133,417,605
67,702,375
67,702,375
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(2)

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั งที 2 (GENCO-W2)
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือวันที 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังที 2 (GENCO-W2) จํานวนไม่เกิน 238,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท ฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสํา คัญแสดงสิทธิ ครั งที 1 กรณี มีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ปัดทิง อัตราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้
สิทธิ 2.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกําหนดให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของ
ทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย เป็ นผู้มี
อํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด แก้ ไขเพิมเติม และ/หรื อเปลียนแปลงเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรร
และการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังที 2 (GENCO-W2)
ดังกล่าวข้ างต้ น อาทิ การกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวม
รายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น (รวมทังทีแก้ ไข
เพิมเติม) (Book Closing) กําหนดวันกําหนดการใช้ สิทธิครังแรกและครังสุดท้ าย เป็ นต้ น รวมทังมีอํานาจในการลงนาม
ในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้ อง และให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการออกและเสนอ
ขาย รวมทังการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังที 2 (GENCO-W2) รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงการให้ ข้อมูล การยืนเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
อืนๆ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังที 2 (GENCO-W2) เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อมาทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 305,702,375 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทียังไม่ได้ นําออกจําหน่าย ซึงสํารองไว้
เพื อรองรั บ การใช้ สิท ธิ ต ามใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที จะซื อหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ครั งที 1 (GENCO-W1) และครั งที 2
(GENCO-W2) จํานวน 305,702,375 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทออก
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใด เช่นการขยายธุรกิจของบริ ษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต
และหากการจ่ายเงินปั นผลนันจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสําคัญ
ประวัติการจ่ายปั นผลของบริษัทฯ มีดงั นี
ครังที
1

มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2544

วันที
20 เมษายน 2544

2
3

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2545
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2549

19 เมษายน 2545
27 เมษายน 2549

เงินปั นผลต่อหุ้น
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 1.20 บาท
(โดยแยกเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ
ครึงปี แรก จํานวน 0.50 บาท และเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการครึงปี หลัง จํานวน 0.70 บาท)
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 0.10 บาท
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 0.01 บาท
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ครังที
4
5
6
7
8

มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

วันที
26 เมษายน 2550
24 เมษายน 2551
29 เมษายน 2552
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2561

เงินปั นผลต่อหุ้น
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 0.01 บาท
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 0.03 บาท
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 0.01 บาท
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 0.01 บาท
อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล จํานวน 0.01 บาท

หมายเหตุ เมือเดือนกันยายน 2544 บริ ษัทฯ ได้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท
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