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8.0 โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํ านวน 310 ลานบาท ซึ่งออกและเรียกช ําระเต็มมูลคาแลว จํ านวน 160 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
160 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไปจํ านวน 40,000,000 หุน บริษัทจะมี
ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลวเพิ่มเปน 200 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 200,000,000 หุน

หมายเหต ุ: เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2546 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชํ าระแลวเปน 160 ลานบาทจากการเสนอขายหุนสามัญตอผูถือหุนเดิม

พันธะผกูพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย

นอกจากการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไปจํ านวน 40,000,000 หุน แลว ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
2/2545 วันท่ี 25 ตุลาคม 2545 มีมติอนุมัติการออกหุนสามัญในอนาคตอีก จํ านวน 110,000,000 หุน ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. จํ านวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่ออกใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวน จํ านวน 60,000,000 หุน ซึ่งบริษัทจะจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมท่ีใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญในอัตราสวน
1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบส ําคัญแสดงสิทธ ิโดยไมคิดมูลคา (โปรดดูรายละเอียดในสวนท่ี 4 ขอ 1.2.1)

2. จํ านวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ท่ีออกใหแกประชาชน
ท่ัวไปท่ีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในครัง้น้ี จํ านวน 40,000,000 หุน โดยบริษัทจะจัดสรรใบส ําคัญแสดงสิทธิใหแกประชาชนท่ัวไปในอัตราสวน
1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบส ําคัญแสดงสิทธ ิโดยไมคิดมูลคา (โปรดดูรายละเอียดในสวนท่ี 4 ขอ 1.2.2)

3. จํ านวนหุนสามัญท่ีออกเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานจํ านวนไมเกิน 5,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท
ซ่ึงบริษัทจะดํ าเนินการย่ืนแบบคํ าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ตอส ํานักงาน ก.ล.ต. ภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไป
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4. จํ านวนหุนสามัญท่ีออกเพื่อรองรับการใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการและ
พนักงาน จํ านวนไมเกิน 5,000,000 หุน โดยบริษัทจะจัดสรรใบส ําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุน
สามัญตามขอ 4 ในอัตราสวน 1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ โดยไมคิดมูลคา ซ่ึงบริษัทจะดํ าเนินการย่ืนแบบคํ าขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ตอส ํานักงานก.ล.ต. ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไป

ท้ังน้ี จํ านวนหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบส ําคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี ้ (โดยไมรวมจ ํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิมจํ านวน 60,000,000 หุน) คิดเปนจํ านวน 45,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 21.95 ของ
ทุนท่ีชํ าระแลวรวมกับจํ านวนหุนสามัญท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญในคร้ังน้ี

ขอตกลงของผูถือหุน

- ไมมี -

8.2 โครงสรางผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 ภายหลังการเสนอขาย
แกประชาชน

ภายหลังการใชสิทธิตาม
ใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ/1 และ /2

จํ านวนหุน อัตราสวน จํ านวนหุน อัตราสวน จํ านวนหุน อัตราสวน
1 บริษัท เอสวโีอเอ จํ ากัด (มหาชน) 86,580,000 54.11 86,580,000 43.29 119,060,000 39.69

2 นางสาว พัชรา เกียรตินนัทวิมล 17,567,000 10.98 17,567,000 8.78 24,159,000 8.05

3 นาย เฉลิมชัย เอกฤทธิพล 6,402,500 4.00 6,402,500 3.20 8,805,000 2.93

4 นาย สุชาต ิพานิชภกัดี 5,602,500 3.50 5,602,500 2.80 7,705,000 2.57

5 บริษัท อินเตอรฟารอีส วิศวการ จํ ากัด (มหาชน) 4,800,000 3.00 4,800,000 2.40 6,600,000 2.20

6 นายวีรพฒัน พูนศักดิ์อุดมสิน 4,000,000 2.50 4,000,000 2.00 5,500,000 1.83

7 นางสาว ภาวณีิ พูนศักดิ์อุดมสิน 4,000,000 2.50 4,000,000 2.00 5,500,000 1.83

8 บริษัท นวิซติี ้(กรุงเทพฯ) จํ ากัด (มหาชน) /3 3,600,000 2.25 3,600,000 1.80 4,950,000 1.65

9 บริษัท สมัพนัธมิตร จํ ากัด /3 2,880,000 1.80 2,880,000 1.44 3,960,000 1.32

10 นางสาว วลัยา ถิรกนกวิไล 2,402,000 1.50 2,402,000 1.20 3,304,000 1.10

ผูถือหุนรายอื่น 22,166,000 13.86 22,166,000 11.09 30,457,000 10.15
รวม 160,000,000 100.00 160,000,000 80.00 220,000,000 73.33

เสนอขายประชาชนทั่วไป 40,000,000 20.00 80,000,000 26.67
รวมหุนสามญัภายหลังการเสนอขายแกประชาชนทั่วไป 200,000,000 100.00 300,000,000 100.00

หมายเหตุ /1 คํ านวณรวมหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํ านวน 60 ลานหนวย และใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรใหแกประชาชนท่ัวไปจํ านวน 40 ลานหนวย

/2 ท้ังน้ี มิไดคํ านวณรวมจ ํานวนหุนสามัญ จํ านวนไมเกิน 5 ลานหุน และจํ านวนหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแก
กรรมการและ/หรือพนักงานไมเกิน 5 ลานหนวยตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถอืหุนครัง้ท่ี 2/2545 มีมติอนุมัติในวันท่ี 25 ตุลาคม 2545

/3 บริษัทท่ีอยูในเครือสหพัฒน

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํ ากวารอยละ 50 ของกํ าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัท
อาจกํ าหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่ก ําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจํ าเปนท่ีจะตองนํ าเงินกํ าไรสทุธิจํ านวนดังกลาว
มาใชเพื่อขยายการด ําเนินงานของบริษัทตอไป


