บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างเงินทุน
8.1 หลักทรั พย์ ของบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ วของบริษัท ณ วันที 15 มีนาคม 2556 มีดงั นี /
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
มูลค่าทีตราไว้

:
:
:
:

350,000,000 บาท
250,000,000 บาท
500,000,000 หุ้น
0.50 บาทต่อหุ้น

บริษทั ได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนจํานวน 190,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 10,000,000 หุ้น โดยหากมีห้ ุนสามัญเหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษัทย่อย ให้ นําส่วนทีเหลือทั /งหมดเสนอขายต่อประชาชน ทั /งนี / ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุ้นในครัง/ นี /บริษทั จะมีทนุ ชําระแล้ วเพิมขึ /นเป็ น 350,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
8.2 ผู้ถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที 21 มีนาคม 2556 มีดงั นี /
รายชื"อผู้ถือหุ้น

ณ วันที" 21 มีนาคม 2556
จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. กลุ่มครอบครัวกังสวิวฒ
ั น์
1.1 นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
1.2 นายมนตรี กังสวิวฒ
ั น์
1.3 นายสุกิจ กังสวิวฒ
ั น์
1.4 นางวันดี กังสวิวฒ
ั น์
รวมกลุ่มครอบครัวกังสวิวฒ
ั น์

153,254,188
26,681,700
25,322,725
25,322,725
230,581,338

30.65
5.34
5.06
5.06
46.12

153,654,188*
26,807,700*
25,322,725
25,322,725
231,107,338

21.95
3.83
3.62
3.62
33.02

2. กลุ่มครอบครัวเมฆมณี
2.1 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
2.2 นางอรณี เมฆมณี
รวมกลุ่มครอบครัวเมฆมณี

40,314,888
21,102,275
61,417,163

8.06
4.22
12.28

40,597,888*
21,102,275
61,700,163

5.80
3.01
8.81

3. กลุ่มครอบครัวอิทธิแสง
3.1 นายวิเชียร อิทธิแสง
3.2 นางสาวสุดารัตน์ อิทธิแสง
รวมกลุ่มครอบครัวอิทธิแสง

23,279,175
20,053,000
43,332,175

4.66
4.01
8.67

23,438,175*
20,053,000

3.35
2.86

43,491,175

6.21

4. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

38,791,712

7.76

39,074,712*

5.58
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5. นายสกล สัณหฉวี

จํานวนหุ้น
20,251,100

ร้ อยละ
4.05

6. กลุ่มครอบครัวเศวตวรรณรัตน์
6.1 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
6.2 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์
รวมกลุ่มครอบครัวเศวตวรรณรัตน์

1,989,100
16,881,825
18,870,925

7. นายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

20,417,100*

2.92

0.40
3.38
3.77

2,196,100*
16,881,825
19,077,925

0.31
2.41
2.73

17,549,438

3.51

8. นางสาวดรุณี ฉัตราติชาต
9. นายบรรยเวกษก์ ธารทอง

16,881,825
16,696,462

3.38
3.34

10. นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน
11. ผู้ถือหุ้นอืนๆ (จํานวน 13 ราย)

16,042,388
19,585,474

3.21
3.92

17,712,438*
16,881,825
16,859,462*
16,042,388

2.53
2.41
2.41
2.29

500,000,000
-

100.00
-

20,191,474*
502,556,000
7,444,000**

2.88
71.79
1.06

-

190,000,000

27.14

รวม
12. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริ ษทั และบริษัท
ย่อย
13. เสนอขายประชาชน

-

รวมทัง4 หมด
500,000,000
100.00
700,000,000
100.00
หมายเหตุ : * ได้ รวมสิทธิทีผ้ ูถือหุ้นเดิมจะได้ รับจัดสรรในฐานะทีเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย สําหรับหุ้นสามัญเพิมทุนในส่วนทีจะเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย
** ได้ รวมสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่านรวมกันจํานวน 900,000 หุ้น สําหรับหุ้น
สามัญเพิมทุนในส่วนทีจะเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
8.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั /งนี / การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ /นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจํ าเป็ นและ
ความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
บริษทั ซี.เอส.เอส. เคเบิ /ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด (“บริษทั ย่อย”) มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทย่อ ย และหลังหักเงิน
สํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทย่อยกําหนด ทัง/ นี / การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลง
ขึน/ อยู่ กับ ฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน แผนการลงทุ น ความจํ า เป็ นและความเหมาะสมอื น ๆ ในอนาคต ตามที
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร
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