บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัท
ทุน จดทะเบียน และทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชําระแลว
แบงเปนหุน สามัญ
มูลคาที่ตราไว

:
:
:
:

350,000,000 บาท
250,504,000 บาท
250,504,000 หุน
1 บาทตอหุน

ทั้งนี้ท ี่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่2/2553 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ไดมีมติใหเพิ่มทุน จดทะเบียน
ของบริษัท จํานวน 99,496,000 หุนเพื่อเสนอขายแกประชาชน อยางไรก็ตาม สืบ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุน ดังกลาวมีผลทําใหบ ริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิ
ในการออกเสียงในบริษัทลดลงจากรอยละ 90.98 เหลือรอยละ 65.12 หรือคิดเปนอัตราลดลง (Dilution Effect) เทากับรอย
ละ 28.43 ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุน สามัญของบริษัท CEN มีสวนแบงกําไรหรือสิท ธิในการออกเสียงลดลงในสัดสวนเดียวกัน
คือ รอยละ 28.43 ทั้งนี้ บริษัท CEN ไมสามารถนําหุนสามัญจํานวน 99,496,000 หุนมาเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัท
CEN ทั้งจํานวนเพื่อเปน การชดเชยผลกระทบดังกลาวเนื่องจากจะมีผลทําใหบริษัท CEN และบริษัทมีฐานะผูถือหุน เปน
บุคคลเดียวกันเหมือนกันหมด ซึ่งจะไมสอดคลองกับเจตนารมณของบริษัท CEN และบริษัทที่ตองการขยายฐานนักลงทุนให
กวางขวางขึ้น ซึ่งนักลงทุนดังกลาวอาจมีความตองการการลงทุนที่แตกตางกัน ออกไป เนื่องจากบริษัท CEN และบริษัทมี
รูปแบบการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงที่แตกตางกัน โดยบริษัท CEN เปนบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งมีการกระจายการลงทุนใน
บริษัทหลากหลายประเภท และมีผลตอบแทนที่แตกตางกันตามแตละประเภทธุรกิจที่เขาลงทุน สวนบริษัทประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสา
โครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทั่วไป การใหบริการชุบ สังกะสี และการจัดจําหนายสิน คาอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมี
ผลตอบแทนหรือความเสี่ยงของบริษัทที่แตกตางจากบริษัท CEN ดังนั้น ผูลงทุนที่สนใจลงทุนในบริษัท CEN และบริษัท อาจ
เปน คนละประเภทกัน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท CEN ตางมีผูบ ริหารที่แยกจากกันอยางชัดเจน ทําใหสามารถบริหารงาน
ไดอยางเปนอิสระตอกัน ซึ่งการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตอประชาชนจะชวยทําใหบริษัท CEN และบริษัท ไดรับ
ประโยชนดังนี้
ผลประโยชนตอบริษัท CEN
1. ลดภาระของบริษัท ในการใหความชวยเหลือทางการเงินในระยะยาวแกบริษัท
2. เปน การเพิ่มมูลคาเงินลงทุน ในบริษัทใหมากขึ้น
3. ลด Dilution Effect ใหนอยลง เนื่องจาก โดยทั่วไปการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ตอ ประชาชนจะไดร าคาที่ดีกวา
การเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัดหรือ ผูถือ หุน เดิม ดังนั้น การเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน ตอ ประชาชนจะทําให
บริษัท ไดรับจํานวนเงิน จากการเพิ่มทุนตามเปาหมายโดยการเพิ่มทุนดวยจํานวนหุนสามัญที่นอยลง
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ผลประโยชนตอบริษัท
1. ไดรับเงินทุนเพื่อใชในการดําเนิน ธุรกิจ
2. เพิ่มชองทางการระดมเงิน ทุน ไดมากขึ้น
3. เพิ่มศักยภาพการแขงขัน ของบริษัทใหมากขึ้น
ดังนั้น ที่ป ระชุม วิสามัญผูถือหุน ของบริษัท CEN ครั้งที่ 3/2553 เมื่อ วัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2553 และที่ป ระชุม
วิสามัญผูถือหุน ของบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ไดมีมติอนุมัติใหมีการจัดสรรหุน ใหแกผูถือ หุน ของ
บริษัท CEN ตามสัดสวนการถือหุน โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 28,300,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนของ
บริษัท CEN ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) โดยผูถือหุน สามัญของบริษัท CEN มีสิทธิจองซื้อหุนของบริษัท ได
ไมเกิน กวาสิท ธิข องตน ในกรณีที่ผูถือ หุน สามัญของบริษัท CEN ใชสิท ธิในการจองซื้อ หุน ของบริษัท ไมเต็มจํานวนตามที่
จัดสรรไว และหรือมีเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหนําจํานวนหุนสวนที่เหลือดังกลาวไปเสนอขายแกป ระชาชน
ตอไป รายละเอียดของการกําหนดสัดสวนหุน สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุน ของบริษัท CEN สรุปไดดังนี้
หลักทรัพยท ี่เสนอขายตอผูถือหุน : หุน สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท (ปจจุบ ัน หุน สามัญของบริษัท ยังไมมีสถานะ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)
สามัญของบริษัท CEN
จํานวนหุนที่เสนอขายตอผูถือหุน : ไมเกิน 28,300,000 หุน คิดเปนรอยละ 28.44 ของจํานวนหุน สามัญเพิ่มทุน
สามัญของบริษัท CEN
ของบริษัท ที่จะเสนอขายใหแกป ระชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
อัตราสวนการจัดสรรตอผูถือ หุน : คณะกรรมการของบริษัท CEN และ/หรือ ประธานเจ าหนา ที่บ ริห ารของ
สามัญของบริษัท CEN
บริษัท CEN และ/หรือ บุค คลที่ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท
CEN จะเปนผูกําหนดและแจงใหท ราบในภายหลัง โดยจะเปนการเสนอขาย
ใหแ กผูถือหุน สามัญของบริษั ท CEN ทุกรายที่มีร ายชื่อ ปรากฏอยูในสมุ ด
ทะเบียนผูถือหุน ของบริษัท CEN
วันปดสมุดทะเบียนผูถือ หุน ของ : ภายหลั ง จากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ไดอ นุ มั ติแ บบคํา ขออนุ ญ าตของบริ ษั ท
บริษัท CEN เพื่อกําหนดรายชื่อผู
คณะกรรมการของบริษัท CEN และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท
ไดรับสิทธิ
CEN และ/หรือบุคคลที่ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท CEN จะ
เปน ผูกําหนดและแจงใหท ราบในภายหลัง โดยบริษัท CEN จะแจงวัน ปด
สมุดทะเบียนลวงหนาไมน อยกวา 14 วันตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย ฯ
ราคาเสนอขายหุนของบริษัท
: เปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน IPO ซึ่งจะกําหนดและแจงใหท ราบใน
ภายหลัง (มูลคาที่ตราไวห ุนละ 1 บาท)
กํ า หนดการจองซื้ อ และหรื อ : กอนกําหนดการจองซื้อและ/หรือชําระคาหุนของการเสนอขายหุนของบริษัท
ชําระคาหุน
ใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก ซึ่งจะกําหนดและแจงใหท ราบ
ในภายหลัง
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รายละเอียดอื่นๆ

: 1. ผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN มีสิท ธิจองซื้อ หุน ของบริษัท ไดไมเกิน กวา
สิท ธิของตน ในกรณีที่ผูถือ หุน สามัญของบริษัท CEN ใชสิท ธิในการจอง
ซื้อหุน ของบริษัท ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และหรือ มีเ ศษของหุน ที่
เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหคณะกรรมการบริษัท หรือ รองประธาน
กรรมการบริษัท (นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง) หรือ ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับ ประกันการจําหนายหุนของบริษัท มีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อ
เสนอขายต อประชาชนและบุคคลทั่วไปตอ ไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ใดที่จําเปน เกี่ยวกับ การเสนอขายหุน ดังกลาวตามที่
เห็น เหมาะสม และไมขัดหรือแยงกับ กฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่
เกี่ยวขอ งของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย และ
ตลาดหลักทรัพยฯ และหรือหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตอประชาชนและบุคคลทั่วไปเปน ครั้งแรกนี้
ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
2.ผูถือ CEN-W2 และ CEN-W3 ของบริษัท CEN ที่ป ระสงคจะใชสิท ธิใน
การจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท จะตองใชสิท ธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญของบริษัท CEN กอนจึงจะไดรับ สิท ธิดังกลาว โดยคณะกรรมการ
ของบริษัท CEN และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท CEN และ/
หรือบุคคลที่ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท CEN จะกําหนด
วัน ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ภายหลั งจากวัน ที่บ ริ ษัท ได รับ อนุญ าตเสนอขายหลักทรั พยจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัท จะถือวา ผูถือ CEN-W2 และ CEN-W3 ที่
ไมไ ดใ ชสิท ธิ แ ปลงสภาพเปน หุน สามัญกอ นวัน ที่ค ณะกรรมการบริษั ท
และ/หรือประธานเจาหนาที่บ ริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหเปน วัน ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
เพื่อรับ สิท ธิในการจองซื้อหุน สามัญของบริษัท ตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน
ไดสละสิทธิในการจองซื้อ หุน สามัญของบริษัท และจะไมมีการปรับ สิท ธิ
ใดๆ ใหแกผูถือ CEN-W2 และ CEN-W3
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8.2

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน รายใหญและสัดสวนการถือหุนของบริษัท 10 อัน ดับ แรก ณ วัน ที่ 20 เมษายน 2554 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กอนเสนอขายหุนตอประชาชน
จํานวนหุน
สัดสวน
(รอยละ)
บริษัท CEN
227,916,130
90.98
นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง
8,473,517
3.38
นายวรวิทย ลีนะบรรจง
8,066,470
3.22
16,539,987
6.60
รวมกลุมครอบครัวลีนะบรรจง
นายเดชขจร ธีรวิจารณญาณกุล
5,962,000
2.38
นางวัน ดี โตเจริญ
6,742
0.00
นางสาวลักขณา แสวงหา
6,742
0.00
นายสุทิพน นอยเจริญ
6,742
0.00
นางสาวมาลี มีวงษ
6,000
0.00
ผูถือหุนอื่นๆ
59,657
0.02
ประชาชนอื่นๆ (IPO)
รวม
250,504,000
100.00

หลังเสนอขายหุนตอประชาชน
จํานวนหุน
สัดสวน
(รอยละ)
227,916,130
65.12
8,473,517
2.42
8,066,470
2.30
16,539,987
4.73
5,962,000
1.70
6,742
0.00
6,742
0.00
6,742
0.00
6,000
0.00
59,657
0.02
99,496,000
28.43
350,000,000
100.00

หมายเหตุ บริษัท CEN เปน ผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งเปน บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย มีทุน จด
ทะเบียนชําระแลว 505,596,635.00 บาท โดยมีมูลคาหุน ที่ตราไว หุน ละ 1 บาท รายชื่อผูถือหุน รายใหญแ ละสัดสวนการถือ
หุนของบริษัท CEN 10 อัน ดับแรก ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2554 มีดังนี้
รายชื่อ ผูถือหุน
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
3. นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
4. บริษัท ไทยเอ็น วีดีอาร จํากัด
5. นายศิริพงศ วองวุฒิพรชัย
6. นายสุรศักดิ์ เทวอักษร
7. นายถาวร เสรีดีเลิศ
8. นายกวี งานทวี
9. นายยุท ธพงษ เสรีดีเลิศ
10. ผูถือหุน อื่น ๆ

จํานวนหุน
70,997,800
42,882,500
37,942,000
34,056,400
24,964,000
22,000,000
17,867,400
14,759,200
7,934,800
232,192,535

รวม

505,596,635
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สัดสวน (รอ ยละ)
14.04
8.48
7.50
6.74
4.94
4.35
3.53
2.92
1.57
45.93
100.00

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัท มีนโยบายการจายเงินปน ผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ หลังหัก
ภาษี เงิน ไดนิ ติบุคคล หากการจายเงิน ปน ผลนั้น ไมมี ผลกระทบต อ การดํา เนิน งานตามปกติ ของบริษั ท อยางมี น ัยสํ าคั ญ
อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลในอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัท มีความจําเปน
ที่จะตองนําเงินกําไรสุท ธิจํานวนดังกลาวไปใชเพือ่ ขยายการดําเนินงานของบริษัท
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