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ส่วนที่ 2.3 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

9.        ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
9.1       จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว          

 
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 65,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 130,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้  บริษัทจะมีทุน ที่ออกและเรียกชําระแล้ว เป็น 
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สรุปได้ดังนี้ 

 

  
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2560 

ณ วันที่ 14 มีนำคม 2561 
(ก่อนกำรเสนอขำย 

หุ้นสำมัญแก่ประชำชน) 

ภำยหลังกำรเสนอขำย 
หุ้นสำมัญแก่ประชำชน 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
(1,000 หุ้น) 

100,000,000 บาท 
(200,000,000 หุ้น) 

100,000,000 บาท 
(200,000,000 หุ้น) 

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 10,000,000 บาท 
1,000 หุ้น) 

65,000,000 บาท 
(130,000,000 หุ้น) 

100,000,000 บาท 
(200,000,000 หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10,000 บาท 0.50 บาท 0.50 บาท 
 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
65,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 6,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 บาท  บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2561  

ต่อมา ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆที่สําคัญ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) อนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทมีทุนชําระแล้วทั้งส้ิน 65,000,000 
บาท ภายหลังจากการเปล่ียนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 130,000,000 หุ้น 

2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท อีกจํานวน  35,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนท้ังส้ิน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท  เพื่อเป็นการ
ระดมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 

3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
มูลค่าหุ้น 35,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 
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4) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดและเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน)” 
 
 

9.2       ผู้ถือหุ้น 
 
 ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (นับรวมผู้ถือหุ้นท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้ผู้มีอํานาจควบคุมเดียวกัน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

รำยชื่อ 

ก่อนเสนอขำยหุน้ IPO 
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 0.50 บำท) 

หลังเสนอขำยหุน้ IPO 
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 0.50 บำท) 

จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มนายโอภาส เฉิดพันธุ ์
1.1  นายโอภาส เฉิดพันธุ์/1 
1.2 นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน/2 

41,600,000 
37,700,000 
3,900,000 

32.00 
29.00 

3.00 

41,600,000 
37,700,000 
3,900,000 

20.80 
18.85 

1.95 
2. นายธราธร ยวงบัณฑิต/3  33,800,000 26.00 33,800,000 16.90 
3. นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ/4  27,300,000 21.00 27,300,000 13.65 
4. นายสาธิต ภาวศุทธิ์พันธ์ุ  27,300,000 21.00 27,300,000 13.65 
จ ำนวนหุ้นรวม ก่อน IPO  130,000,000 100.00 130,000,000 65.00 
เสนอขำยประชำชนเปน็ครั้งแรก (IPO) - - 70,000,000 35.00 

จ ำนวนหุ้นรวม หลัง IPO 130,000,000 100.00 200,000,000 100.00 
หมายเหตุ :  /1, /2 - นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ เป็นคู่สมรสของนางสาวประพิมพรรณ จึงนับเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากเป็นผู้ถือหุน้ที่เกี่ยวข้อง

ตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอํานาจควบคุม
เดียวกัน 

/1 - นายโอภาส เฉิดพันธุ ์เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท 

/2 - นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท 
/3 -  นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ของบริษัท 
/4 -  นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

สารสนเทศของบริษัท 
 

9.3      กำรออกหลักทรัพย์อื่น  
 
 - ไม่มี - 
 

9.4      นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 
 บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ  40  ของกําไรสุทธิของงบการเงินของ
บริษัท หลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ
จําเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 
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 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงนิ
ของบริษัท สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมนุเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต 
สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผล จะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ ปี 2558 – ปี 2560 และ งวด 3 เดือนแรกของปี 2561 

รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 3 เดือนแรก 

ปี 2561 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ ล้านบาท 3.65 17.80 29.05 3.02 
เงินปันผลจ่าย ล้านบาท -                         40.00/2 54.00/3 - 
อัตราการจ่ายปันผล/1 ร้อยละ - 224.72 185.89/4 - 
หมายเหตุ: /1 - อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กําไรสุทธิ 

/2 – ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 (งบตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันที่พิจารณา
จ่ายเงินปันผล) จํานวน 1,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 40,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้นเท่ากับ 10,000 
บาทต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 40,000,000 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
และได้กําหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

/3 – ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 1,000 
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้นเท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น) หรอืคิดเป็นจํานวนเงิน 
54,000,000 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 
มีนาคม 2561 

/4- คํานวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกําไรสุทธิสําหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 
29.05 ล้านบาท   ในกรณีคํานวณอัตราการจ่ายปันผล โดยคิดจากเงินปันผลจ่าย 54.00 ล้านบาท หารด้วย
กําไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  จํานวน 54.70 ล้านบาท จะได้อัตราการจ่ายปันผล 
เท่ากับร้อยละ 98.72 

 

 


