บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัท

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 300,000,000 บาท (สามร อ ยล า นบาท) และ
มีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 225,000,000 บาท (สองรอยยี่สิบหาลานบาท) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
450,000,000 หุน (สี่รอ ยหา สิบ ลา นหุน ) มูลคา ที่ตราไวหุน ละ 0.50 บาท (หา สิบสตางค) ภายหลังการเสนอขายหุน 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 ของจํานวนหุนสามัญ
ที่เสนอขายตอประชาชน)
60,000,000 หุน
(คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนสามัญ
ที่เสนอขายตอประชาชน)

การเสนอขาย / ผูไดรับการเสนอขาย
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก

ผูถือหุนเดิมของ CEN โดยราคาเสนอขายหุนใหแกผูถือหุน
เดิมของ CEN จะเปนราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป โดยในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจอง
ซื้อของผูถือหุนเดิมของ CEN ใหนําหุนที่เหลือเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป

หนาที่ 2.8 - 1

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตอผูถือหุนของ CEN (Pre-Emptive Right) สรุปไดดังนี้
หลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวนหุนที่เสนอขาย

: ไมเกิน 60,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 40.00
ทั้งหมดในครั้งนี้

อัตราสวนการจัดสรร

: - ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของ CEN มี
มติอนุมัติใหผูถือหุนของ CEN ไดรับสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน
60,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน)

ของจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย

- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัท
มีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 60,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 40
ของจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน) ใหผูถือหุนของ CEN ซึ่งเปนราคา
เดียวกับราคาที่เสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป โดยในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใช
สิทธิจองซื้อของผูถือหุนเดิมของ CEN ใหนาํ หุนที่เหลือเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ของบริษัท มีมติ
พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท และ CEN และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูถือหุนรายใหญของบริษัท
และ CEN ตามสัดสวนการถือหุน (ตามวาระที่ 2) โดยมีอัตราสวนการจัดสรร
เทากับ 12.4449 หุน CEN ตอ 1 หุนบริษัท ซึ่งคํานวนบนสมมติฐานวา ผูถือหุน
CEN ใชสิทธิแปลงสภาพ CEN-W3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งหมด จํานวน
116,531,994 หุ น ซึ่ ง อั ต ราการใช สิท ธิ แ ละสั ด ส ว นจํ า นวนหุ น ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ Preemptive ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนการแปลงสภาพ
CEN-W3
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัท
มี ม ติ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัท RWI และ/หรือประธานกรรมการบริหาร RWI และ/หรือบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท RWI
เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการจัดสรรหุนสามัญของ RWI ใหแกผูถือหุนเดิมของ CEN ตามสัดสวนการถือ
หุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา
ตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควร) โดยมีอัตราสวน
การจัดสรร เทากับ 10.5027 หุน CEN ตอ 1 หุนบริษัท ซึ่งคํานวนไดจาก ณ วันที่ 31
มี น าคม 2557 ไม มี ผู ถื อ หุ น CEN
ใช สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ CEN-W3 จํ า นวน
116,531,994 หุน โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนของ CEN เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2557และรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
หนาที่ 2.8 - 2
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(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 1 เมษายน 2557
มูลคาที่ตราไวตอหุน

: 0.50 บาท

ราคาเสนอขายหุน

: 1.60 บาทต อ หุ น ซึ่ ง เป น ราคาเดี ย วกั น กั บ ราคาเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให กั บ
ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)

กําหนดการจองซื้อ
และ/หรือชําระคาหุน

: ผูถือหุนของ CEN สามารถจองซื้อไดตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3
กันยายน 2557 ถึง วันที่ 5 กันยายน 2557 โดยรายละเอียดแสดงอยูในสวนที่ 3 ขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยขอ 6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

รายละเอียดอื่น

: 1. ผูถือหุนสามัญของ CEN มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทไดไมเกินกวาสิทธิของ
ตน ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ CEN ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท
ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และหรือมีเศษของหุนสามัญที่เกิดจากการปดเศษ
ทศนิยม ใหคณะกรรมการของบริษัท หรือรองประธานกรรมการบริษัทของบริษัท
หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท มีอํานาจ
จั ด สรรหุ น สามั ญ ดั ง กล า วเพื่ อ เสนอขายต อ ประชาชนและบุ ค คลทั่ ว ไปต อ ไป
ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
สามัญดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎ
หรือระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญของบริษัท ตอประชาชนเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขาย
สูงสุด
2. ผูถือ CEN-W3 ของบริษัทที่ประสงคจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท
จะตองใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทกอนจึงจะไดรับสิทธิดังกลาว
โดยคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ น เพื่อ รั บ สิท ธิใ นการจองซื้อ หุน สามัญ ของบริษัท ภายหลั ง จากวัน ที่
บริษัทไดรับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพยจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจะถือ
ว า
ผู ถื อ CEN-W3 ที่ ไ ม ไ ด ใ ช สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป น หุ น สามั ญ ก อ นวั น ที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กําหนดใหเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน
ได ส ละสิ ท ธิ ใ นการจองซื้อ หุน สามัญ ของบริษั ท และจะไม มี การปรับ สิท ธิใ ดๆ
ใหแกผูถือ CEN-W3 เนื่องจากเปนการเพิ่มทุนของบริษัทยอย ซึ่งไมอยูในเงื่อนไข
การปรับสิทธิ
หนาที่ 2.8 - 3
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8.2

โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปได ดังนี้

สัดสวนกอน IPO
Pre-Emptive Right
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
สัดสวน จํานวนหุน สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
(หุน)
(รอยละ)
1. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค 449,988,750 99.9975
/1
จํากัด (มหาชน) (CEN)
2. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) /3
450
0.0001
3. ประชาชนทั่วไป
4. Pre-Emptive Right
4.1 ผูถือหุนของ CEN (ไมนับรวมกรรมการ
- 36,934,262/5
61.55/5
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และผูที่เกี่ยวของ)
ที่ไดรับสิทธิตามสัดสวนการถือหุนใน CEN
สําหรับการซื้อหุนสามัญของบริษัท
4.2 กรรมการ ผู บริ ห าร ผู ถื อ หุ น รายใหญ และ
บุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทที่ไดรับจัดสรร/6
4.2.1 นายชนะชัย ลีนะบรรจง
- 13,750,016/5
22.91/5
4.2.2 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
450
0.0001 3,078,846/5
5.13/5
4.2.3 นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
114,280/5
0.19/5
4.2.4 นางนิดา เชาววิศิษฐ
1,904/5
0.003/5
4.2.5 นางสาววิมล ลีนะบรรจง
9,521/5
0.01/5
5. นายจิรวุฒิ คุวานันท /2
- 6,111,171/5
10.18/5
6. อื่นๆ /4
10,350
0.0023
รวมหลังเสนอขายใหแกประชาชน
450,000,000
100.00 60,000,000
100.00
(หลัง IPO)

หนาที่ 2.8 - 4

สัดสวนหลัง IPO
จํานวนหุน
สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
449,988,750 74.9981
450 0.0001
90,000,000 15.0000
36,934,262/5

6.1557/5

13,750,016/5
3,079,296/5
114,280/5
1,904/5
9,521/5
6,111,171/5
10,350
600,000,000

2.2917/5
0.5132/5
0.0190/5
0.0003/5
0.0016/5
1.0185/5
0.0017
100.00

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
/1

-

CEN เปนผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 746,693,352 บาทและ
ทุนชําระแลว 630,161,358 บาท โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุนของ CEN 10
อันดับแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
จํานวนหุน
(หุน)
177,858,000
64,183,800
17,000,000
11,738,200
10,260,000
9,589,000
8,943,500
8,199,899
7,530,000
6,200,000
308,658,959
630,161,358

รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กลุมลีนะบรรจง
นายจิรวุฒิ คุวานันท
นายสุรศักดิ์ เทวอักษร
นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
นายณัฐพัฒน รังสรรค
นายสมชาย เวชากร
พ.ญ.กนกแกว วีระวรรณ
นายสงา ตั้งจันสิริ
นางสาวพัชรินทร ดวงสิทธิสมบัติ
นายศุภฤกษ วยากรณวิจิตร
รายอื่นๆ
รวม

รอยละ
28.22
10.19
2.70
1.86
1.63
1.52
1.42
1.30
1.19
0.98
48.98
100.00

-

2

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท RWI ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 50,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท ใหแก นายจิรวุฒิ คุวานันท ในราคาหุนละ 1.25 บาท ซึ่งเปนการขายในราคาที่สูงกวาราคาพาร และขายต่ํากวา
มูลคาทางบัญชีตอหุนในขณะนั้นเทากับ 2.69 บาทตอหุน เนื่องจากประโยชนที่บริษัทจะไดรับ คือ ไดรับการสนับสนุนจากนักลงทุนทีม่ ี
ศักยภาพดานเงินทุน มีประสบการณ และมีวิสัยทัศนที่มีสามารถเพิ่มศักยภาพในทางธุรกิจใหกับบริษัทไดและผูซื้อมีสายสัมพันธที่ดีกับ
โรงงานผลิตเสาไฟฟา แผนพื้นซีเมนต ที่กระจายอยูทั่วทั้งประเทศ และยังสามารถใชสถานที่ของผูซื้อเพื่อเก็บสํารองสินคาสําเร็จรูป เพื่อใชใน
การกระจายสงสินคาใหกับลูกคาได เปนการลดระยะเวลาในการสงสินคา และประหยัดตนทุนการขนสงลงไดอีก ซึ่งบริษัทไดมีการแจงขาว
ดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ภายหลังตอมา CEN ไดมีการประกาศใหสิทธิ์ในการ
จองซื้อหลักทรัพยของบริษัท (Pre-Emptive Right) และปดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งในขณะนั้นคุณจิราวุฒิ คุวานันท ยังเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัทอยู แตเนื่องจากผลประโยชนตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน ทําใหบริษัทไมสามารถวัดมูลคาของผลประโยชนทจี่ ะไดรับ
ออกมาได จึงสงผลบริษัทไมสามารถรับรูรายการดังกลาวใหสอดคลองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินได ดังนั้น บริษัทจึงได
ปรึกษาหารือกับผูซื้อ เพื่อขอซื้อหุนที่ไดขายไปคืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติซื้อหุนแลว ทั้งนี้ การซื้อ
หุนคืนจะเกิดขึ้นภายหลังไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทั ซึ่งมีการประชุมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557

-
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีทุนจดทะเบียน
560,015,418 บาทและทุนชําระแลว 383,688,499 บาท โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 ดังนี้

หนาที่ 2.8 - 5

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุน
(หุน)
222,718,530
22,462,500
12,085,283
9,325,100
8,778,500
8,314,100
7,246,500
6,917,600
6,690,700
4,173,100
74,961,686
383,673,599

รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

รอยละ
58.05
5.85
3.15
2.43
2.29
2.17
1.89
1.80
1.74
1.09
19.54
100.00

-
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อื่นๆ หมายถึง ผูถือหุนจํานวน 23 ราย โดยมีจํานวนหุนรวมกันทั้งสิ้นเทากับ 10,350 หุน ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนทีม่ ีจํานวนรวมกันทั้งหมดแลว
ไมมีนัยสําคัญใดๆ กับบริษัท

-
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จํานวนหุนของผูที่ไดรับสิทธิ Pre-emptive คิดจากอัตราการใชสิทธิโดยผูถือหุน CEN 10.5027 หุน จะไดรับสิทธิ Pre-emptive ของหุน RWI
1 หุน โดยอัตราสวนดังกลาวคิดจากจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท CEN จํานวน 630,161,358 หุน เนื่องจาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CEN-W3 จํานวนทั้งสิ้น 116,531,994 หนวย ไมมีการยื่นใชสิทธิแปลงสภาพ CEN-W3
เพื่อซื้อหุนสามัญของ CEN

-
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ตารางสรุปความสัมพันธ :
ชื่อ-นามสกุล

CEN

RWI

ความสัมพันธระหวางบุคคล

1) นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

- ประธานกรรมการ กรรมการ - ประธานกรรมการ กรรมการ พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 3), 4), 5)
ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห าร
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผู มี อํ า นาจลงนาม - กรรมการพิจารณา
และผูถือหุน โดยถือหุนคิดเปน คาตอบแทน
สัดสวนรอ ยละ 6.92 ของทุ น
จ ด ท ะ เ บี ย น CEN แ ล ะ มี
สั ด ส ว น ก า ร ถื อ CEN-W3
เทากับรอยละ 1.31

2) นายจิรวุฒิ คุวานันท

- ผู ถื อ หุ น รายใหญ โดยถื อ หุ น
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.00
ของทุนจดทะเบียน CEN และ
มี สั ด ส ว นการถื อ CEN-W3
เทากับรอยละ 0.34

- ไมมี -

3) นายชนะชัย ลีนะบรรจง

-

ผู ถื อ หุ น รายใหญ โดยถื อ หุ น
คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.25
ของทุนจดทะเบียน CEN)

- ไมมี -

หนาที่ 2.8 - 6

- ไมมี -

พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 1), 4), 5)

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

CEN

RWI

ความสัมพันธระหวางบุคคล

4) นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง

-

ผูถือหุน โดยถือหุนในสัดสวน
ร อ ย ล ะ 0 . 1 9 ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบีย น CEN และมี สัดส วน
การถือ CEN-W3 เทากั บรอ ย
ละ 0.77

- ไมมี -

พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 1), 3), 5)

5) นางสาววิมล ลีนะบรรจง

-

ผูถือหุน โดยถือหุนในสัดสวน
ร อ ยละ 0.003 ของทุ น จด
ทะเบีย น CEN และมีสัดส วน
ก า ร ถื อ CEN-W3 เ ท า กั บ
รอยละ 0.19

- ไมมี -

พี่นองกับบุคคลลําดับที่ 1), 3), 4)

6) นางนิดา เชาววิศิษฐ

-

ผูถือหุน โดยถือหุนในสัดสวน
ร อ ย ล ะ 0 . 0 2 ขอ ง ทุ น จ ด
ทะเบียน CEN

- ไมมี -

มารดาของคุณพิพิธ เชาววิศิษฐ

8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได ซึ่งในการจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะตองขึ้นอยูกับแผนการลงทุนเพิ่มเติม กระแสเงิน
สด เหตุจําเปนใดๆ และ/หรือเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทผูกพันอยู รวมทั้งความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
สําหรับการจายเงินปนผลของบริษัท จะตองมีการนํามติการอนุมัติจายเงินปนผลจากมติของคณะกรรมการบริษัท
นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจ
ในการอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยจะตองมีการนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมคราวตอไป

หนาที่ 2.8 - 7

