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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 225,000,000 บาท (สองรอยยี่สิบหาลานบาท) และมี
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 225,000,000 บาท (สองรอยยี่สิบหาลานบาท) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
450,000,000 หุน (สี่รอ ยหา สิบ ลา นหุน ) มูลคา ที่ตราไวหุน ละ 0.50 บาท (หา สิบสตางค) ภายหลั งการเสนอขายหุน ตอ
ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท) แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ไดมีมติพิจารณาจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 150,000,000 หุน (หนึ่งรอยหาสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ซึ่งคิด
เปนสัดสวนรอยละ 25 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนแลวเสร็จ ซึ่งเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและ
ผูถือหุนเดิมของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN) ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive
Right) โดยมีสัดสวนในการเสนอขายหุนของบริษัท ดังนี้

1.

2.

จํานวนหุน สามัญใหม
90,000,000 หุน
(คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของจํานวนหุนสามัญที่
เสนอขายตอประชาชน)
60,000,000 หุน
(คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนสามัญที่
เสนอขายตอประชาชน)

การเสนอขาย / ผูไดรับการเสนอขาย
ประชาชนทั่วไป

ผูถือหุนเดิมของ CEN โดยราคาเสนอขายหุนใหแกผูถือหุน
เดิมของ CEN จะเปนราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป โดยในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจอง
ซื้อของผูถือหุนเดิมของ CEN ใหนําหุนที่เหลือเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป
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8.2 โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 สามารถสรุปได ดังนี้

รายชื่อผูถือหุน
1. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน) (CEN) /1
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท
3. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) /2
4. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
5. อื่นๆ /3
รวมกอนเสนอขายประชาชน (IPO)
สวนที่เสนอขายประชาขน (IPO)
รวมหลังเสนอขายประชาชน (IPO)

สัดสวนกอน IPO
สัดสวนหลัง IPO
รอยละของ
รอยละของ
จํานวนหุน
จํานวนหุน
หุนที่เรียก
หุนที่เรียก
(หุน)
(หุน)
ชําระแลว
ชําระแลว
เน็ตเวิรค 349,988,750
77.77 349,988,750
58.33
100,000,000
450
450
10,350
450,000,000

22.22 100,000,000
0.0001
450
0.0001
450
0.0023
10,350
100.00 450,000,000
150,000,000
600,000,000

16.67
0.0001
0.0001
0.0017
100.00
25.00
100.00

หมายเหตุ
- /1 CEN เปนผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 811,685,890 บาทและ
ทุนชําระแลว 629,781,358 บาท โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุนของ CEN 10
อันดับแรก ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ดังนี้
จํานวนหุน
รายชื่อผูถือหุน
รอยละ
(หุน)
1. กลุมลีนะบรรจง
169,730,200
26.95
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท
57,752,000
9.17
3. นายสุรศักดิ์ เทวอักษร
17,000,000
2.70
4. นายณัฐพัฒน รังสรรค
10,306,000
1.64
5. พ.ญ.กนกแกว วีระวรรณ
10,143,500
1.61
6. นางสาวพัชรินทร ดวงสิทธิสมบัติ
7,530,000
1.20
7. นางสาวเจิดนภางค ธรรมชวนวิริยะ
7,445,700
1.18
8. นายสงา ตั้งจันสิริ
6,499,999
1.03
9. นายศรีศักร เดชกิจวิกรม
6,267,100
1.00
10. นายศุภฤกษ วยากรณวิจิตร
6,200,000
0.98
11. รายอื่นๆ
330,906,859
52.54
รวม
629,781,358
100.00
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-

/2

บริ ษัท เอื้ อ วิ ท ยา จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ง เป น ผู ถือ หุ น ของบริ ษั ท เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ มี ทุ น จดทะเบี ย น
560,015,418 บาทและทุนชําระแลว 351,695,681 บาท โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
8.
9.
10.

-

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
นายสุวรรณ เลิศปญญาโรจน
นายดนุวัศ ปริตรศานติก
นายวสันต ลลิตนรเศรษฐ
บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายธรรศ ทรัพยทวีพร
นายวิชัย พิสิทธิวิทยานนท
นายอดิศร หาญวงศ
นางสาวนฤมล สิทธิ์บูรณะ
รายอื่นๆ
รวม

จํานวนหุน
(หุน)
187,850,430
23,995,700
12,085,283
9,325,100
8,629,900
8,314,100
6,690,700
5,384,400
4,173,100
85,246,968
351,695,681

รอยละ
53.41
6.82
3.44
2.65
2.45
2.36
1.90
1.53
1.19
24.24
100.00

/3

อื่นๆ หมายถึง ผูถือหุนจํานวน 23 ราย โดยมีจํานวนหุนรวมกันทั้งสิ้นเทากับ 10,350 หุน ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนที่มีจํานวนรวมกันทั้งหมดแลว
ไมมีนัยสําคัญใดๆ กับบริษัท

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ซึ่ง
ในการจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะตองขึ้นอยูกับแผนการลงทุนเพิ่มเติม กระแสเงินสด เหตุ
จําเปนใดๆ และ/หรือเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทผูกพันอยู รวมทั้งความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
สําหรับการจายเงินปนผลของบริษัท จะตองมีการนํามติการอนุมัติจายเงินปนผลจากมติของคณะกรรมการบริษัท
นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจ
ในการอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยจะตองมีการนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมคราวตอไป

สวนที่ 2 - หนา 75

