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8 โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน ณ 6 มิถุนายน 2546 จํานวน 520 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 520 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท โดยเปนทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 400 ลานบาท และภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนที่
ชําระแลวจํานวน 500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 500 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

8.2 การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 ไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 20,000,000 หนวย (จํานวนหลังปรับมูลคาตราไวจาก 5 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน) เสนอ
ขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และมีมติใหออกและเสนอขายหุนสามัญใหม จํานวนไมเกิน 120,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท ประกอบดวย (ก) หุนสามัญใหมจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
ท่ัวไป (ข) หุนสามัญใหมจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจะเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และมีมติใหนําหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีลักษณะสําคัญดังตอไปน้ี (จํานวนหลังปรับมูลคาตราไวจาก 5 บาท
ตอหุน เปน 1 บาทตอหุน)  

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออกและเสนอขาย : 20,000,000 หนวย โดยเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
ราคาเสนอขายหนวยละ : 0 บาท 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน เวนแตจะมีการปรับอัตราการ

ใชสิทธิ 
ราคาใชสิทธิ : ราคาหุนละ 1 บาท เวนแตจะมีการปรับราคาใชสิทธิ 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิทธิ   
 

: สามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยสามารถใช
สิทธิคร้ังแรกไดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 และใชสิทธิคร้ังสุดทายไดในวันที่ใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป ทั้งนี้ สามารถมาใชสิทธิไดระหวางเวลา 9.00-16.00 น. หากวัน
ดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการใหใชสิทธิในวันทําการถัดไป 
พ.ศ. 2547 ใชสิทธิไดรอยละ 40 ทั้งน้ีกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิไมถึงรอยละ 
40 ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีไมไดใชสิทธิ 
พ.ศ. 2548 ใชสิทธิไดรอยละ 20 ทั้งน้ีกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิไมถึงรอยละ 
20 ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีไมไดใชสิทธิ 
พ.ศ. 2549 ใชสิทธิไดรอยละ 20 ทั้งน้ีกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิไมถึงรอยละ 
20 ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีไมไดใชสิทธิ 

สัดสวนการใชสิทธิ  
(รอยละของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผู
ไดรับการจัดสรรไดรับท้ังหมด) 

: 

หลังจาก พ.ศ. 2549 จนถึงวันครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิไดรอยละ 20 ทั้งน้ีกรณี
ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิไมถึงรอยละ 20 ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่
ไมไดใชสิทธิ 

การจดทะเบียน : ไมมีการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
ขอจํากัดในการโอน  : ไมสามารถเปลี่ยนมือได 
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8.3 ผูถือหุน 

ณ 6 มิถุนายน 2546 บริษัทฯมีรายช่ือผูถือหุนปรากฏตามสมุดทะเบียนหุนดังน้ี 
ลําดับ ช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนการถือหุน (%) 
1  กลุมนาย กมล เอี้ยวศิวิกูล  168,659,200 42.16 
2  กลุมนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร  80,988,800 20.25 
3  นาย เนตร กังวานวงษ 11,490,400 2.87 
4  นาย สมศักดิ ์ศักดิ์สุธาพร 11,358,400 2.84 
5  นาย สมศักดิ ์อาจหาญพิชิต 10,340,400 2.59 
6  นาย สุรวิทย โพธิ์ไอยรา 9,791,200 2.45 
7  นาง ธนภรณ โอฬาริก 8,985,600 2.25 
8  นาย อํานาจ พัวอดุมเจรญิ 8,982,000 2.25 
9  นาย วิวัต ิปองกัน 8,552,400 2.14 
10  นาย บัญญัติ ปนทองพันธ 6,832,000 1.71 
11  ผูถือหุนอืน่ 74,019,600 18.50 

รวม 400,000,000 100.00 

กลุมนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ประกอบดวย   
ลําดับ ช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนการถือหุน (%) 
1  นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล  80,000,000 20.00 
2  นาย วิสูตร เอี้ยวศวิิกูล   21,828,800 5.46 
3  นาย เอกชยั เอี้ยวศิวิกูล 21,828,800 5.46 
4  นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล 16,220,800 4.06 
5  นาย นิพนธ ณัฐวุฒิ 4,847,600 1.21 
6  นาง ทิพวรรณ ปญญาจิรวฒิุ 4,672,800 1.17 
7  นางสาว ภาวิน ีเอี้ยวศวิิกูล 4,496,400 1.12 
8  นางสาว จิตวดี เอี้ยวศวิิกูล 4,496,400 1.12 
9  นางสาว ชวัลลักษณ เอี้ยวศวิิกูล 4,134,000 1.03 
10  นาย มนตชัย เอี้ยวศวิิกูล 3,254,000 0.81 
11  นางสาว ปฐมา ณัฐวุฒิ 2,220,000 0.56 
12  นาย สอาด ปญญาจิรวฒิุ 516,400 0.13 
13  นางสุจิตร เอี้ยวศวิิกูล 143,200 0.04 

รวม 168,659,200 42.16 

กรรมการท่ีเปนตัวแทนกลุมฯมีจํานวน 2 ราย คือ นาย กมล เอ้ียวศิวิกูล และ นาย วิสูตร เอ้ียวศิวิกูล   
กลุมนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร ประกอบดวย   
ลําดับ ช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนการถือหุน (%) 
1  นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร 72,000,000 18.00 
2  นาย ธีรยุทธ ดิลกศักยวิทูร 7,224,800 1.81 
3  นาย ธีรศักดิ ์ดิลกศักยวิทูร 1,764,000 0.44 

รวม 80,988,800 20.25 

กรรมการที่เปนตัวแทนกลุมฯ มีจํานวน 1 ราย คือ นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร 

8.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯมีนโยบายจายปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแตละป ทั้งนี้ การ
จายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆตอไปน้ีมาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลองของ
บริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีเงื่อนไขที่เก่ียวกับการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากูเงินที่จะถึงกําหนดชําระในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2546 (รายละเอียด
ในขอ 13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ) 


