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8. โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัท

(ก) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,000 ลานบาท เปนทุนเรียกชํ าระแลว 4,250 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ        
1,200,000,000   หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท โดยมีประวัติการเพ่ิมทุนในระยะ 6 ปท่ีผานมาดังน้ี

วัน เดือน ปท่ี ทนุจด ทุนชํ าระแลว (ลานบาท) เพื่อ / เสนอขายใหแก
จดทะเบียน ทะเบียน ทุนท่ีเพ่ิม ทุนหลังเพ่ิม
ทุนชํ าระแลว (ลานบาท) (ทุนที่ลด)

9 พฤษภาคม 2538 250.00 - 250.00 เปนทุนจดทะเบียนและช ําระแลว
29 มิถุนายน 2538 1,000.00 750.00 1,000.00 เพิ่มทุนจดทะเบียนและช ําระแลว
2 ตุลาคม 2541 3,000.00 - 1,000.00 เพิ่มทุนจดทะเบียน
8 มิถุนายน 2543 3,000.00 550.00 1,550.00 เพิม่ทุนช ําระแลว/เสนอขายใหแก ชินคอรปและธนาคารฯ

จ ํานวน 26,128,940 หุน และ 28,871,060 หุน
(มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) ตามลํ าดับ ในราคาหุนละ
10 บาท

26 กรกฎาคม 2543 1,550.00 - 1,550.00 ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมเรียกช ําระ
15 กันยายน 2543 387.50 (1,162.50) 387.50 ลดทุนจดทะเบียนและทุนช ําระแลวในอัตรารอยละ 75

เพื่อลางขาดทุนสะสม
18 กันยายน 2543 4,500.00 - 387.50 เพิ่มทุนจดทะเบียน และส ํารองหุนสามัญจํ านวน 25

ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) รองรับการใช
สทิธิใบส ําคัญแสดงสิทธิจ ํานวน 25 ลานหนวยที่เสนอ
ขายใหแก ผู ถือหุ นเดิมท่ีมีรายชื่อปรากฏอยู ในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 (ราย
ละเอียดใบสํ าคัญแสดงสิทธิในหัวขอ 8.1 (ข))

29 พฤศจกิายน 2543 4,500.00 1,008.37 1,395.87 เพิม่ทุนช ําระแลว/เสนอขายใหแก ชินคอรปและธนาคารฯ
จ ํานวน 47,906,626 หุน และ 52,930,197 หุน
(มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) ตามลํ าดับ ในราคาหุนละ
8.7692 บาท

21 ธันวาคม 2543 4,500.00 2,854.13 4,250.00 เพิ่มทุนชํ าระแลว/เสนอขายใหแกชินคอรปจํ านวน 
111,311,139 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท)  ใน
ราคาหุนละ 8.7692 บาท และเสนอขายใหธนาคารฯ
จ ํานวน 122,996,791 หุน และจ ํานวน 51,105,247 หุน
(มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) ในราคาหุนละ 8.7692
บาท และ 10 บาท ตามลํ าดับ

12 เมษายน 2544 6,000.00 - 4,250.00 เพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายตอประชาชน
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(ข) บริษัทฯ ไดส ํารองหุนสามัญจํ านวน 25 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และปรับเพิ่มจ ํานวนหุนสามัญ
เปนจ ํานวน 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิเม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุน
ละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที ่1/2543 เม่ือ
วันท่ี 26 มิถุนายน 2543 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิจ ํานวน 25 ลานหนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
ที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งไมรวมถึงชินคอรป และธนาคารฯ ในอัตราสวน
4 หุนสามัญตอ 1 ใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิโดยไมมีราคาเสนอขาย ลักษณะส ําคัญ สิทธ ิและเงื่อนไขของใบส ําคัญแสดงสิทธิ สรุปได
ดังนี้

ลักษณะสํ าคัญ สิทธิและเงื่อนไขของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ประเภท : ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

จํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ออก : 25 ลานหนวย

ราคาเสนอขาย : ไมมีราคาเสนอขาย

สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตอหนวย : ใบส ําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 2 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท

(หมายเหตุ เปนอัตราการใชสิทธิใหมตามเง่ือนไขการปรับสิทธิเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท)

ราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ : รอยละ 80 ของราคาหุนท่ีบริษัทเสนอขายตอประชาชนคร้ังแรก แตไมต่ํ ากวา
มูลคาท่ีตราไว

อายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับแตวันแรกท่ีเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ังแรก

ระยะเวลาการใชสิทธิ : นับตั้งแตวันที่ครบก ําหนด 6 เดือนหลังจากวันแรกท่ีบริษัทเสนอขายหุนตอ
ประชาชนคร้ังแรก และสิ้นสุดลงในวันที่ครบก ําหนด 5 ปหลังจากวันแรกที่
บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ังแรก

เงื่อนไขการใชสิทธิกอนวันครบ
กํ าหนด

: ภายในระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันแรกท่ีบริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ัง
แรก หากราคาหุนสามัญเฉลี่ยถวงนํ ้าหนักของบริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนระยะเวลาติดตอกัน 30 วนัทํ าการ สูงกวา
รอยละ 20 ของราคาหุนท่ีบริษัทเสนอขายตอประชาชนคร้ังแรก ผูถือใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิภายในกํ าหนดเวลาตามท่ีไดระบุในหนังสือ
แจงของบริษัท หากผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิภายในกํ าหนดเวลาท่ี
ระบุไว ใหถือวาใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสภาพลง

จํ านวนหุนสามัญที่จัดไวรองรับใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

: 50,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท
(หมายเหตุ เปนอัตราการใชสิทธิใหมตามเง่ือนไขการปรับสิทธิเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท)
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8.2 ผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 7 มกราคม 2545 มีดังนี้

กลุมผูถือหุน
จํ านวนหุน

(มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท) รอยละ

1 บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (มหาชน) 658,602,846 77.5

2 ธนาคารไทยพาณชิย จํ ากดั (มหาชน) 156,894,754 18.5

3 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํ ากดั (มหาชน) 5,000,000 0.6

4 บริษัท แสง เอ็นเตอรไพรส คอรปอเรช่ัน จํ ากดั 5,000,000 0.6

5 บริษัท ชัยศิริน โฮลด้ิง จํ ากดั 4,062,500 0.5

6 บริษัท ออนไลน นิวส จํ ากดั 3,750,000 0.4

7 บริษัท ออนปา อินเตอรเนช่ันแนล จํ ากดั (มหาชน) 3,750,000 0.4

8 บริษัท สยาม ออดิทต้ิง แอนด คอนโทรล จํ ากดั 2,500,000 0.3

9 บริษัท ทีวี ครีเอช่ัน จํ ากดั 2,500,000 0.3

10 บริษัท ว ีเค พ ีจํ ากดั 2,450,000 0.3

ผูถือหุนรายใหญ 2 รายคือ ธนาคารฯ และชินคอรป มีบันทึกขอตกลงการบริหารงาน มีสาระสํ าคัญสรุปไดดังน้ี

สรปุสาระสํ าคัญบันทึกขอตกลงการบริหารงาน

ชื่อบันทึกขอตกลง : บันทึกขอตกลงการบริหารงานบริษทั ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

ผูลงนามบันทึก : บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน)

วันที่ลงนาม : 4 เมษายน 2544

รายละเอียดขอตกลง : ธนาคารฯ จะดํ าเนินการใหกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งธนาคารฯ เปนผูเสนอใหแตงต้ังทํ าการ
พิจารณาและใหความเห็นชอบเรื่องตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน
ขอเสนอของกรรมการท่ีแตงต้ังจากชินคอรป หากขอเสนอท่ีเปนไปตามครรลองของการดํ าเนิน
ธุรกิจปกติโดยไมขัอแยังกับเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน สัญญาปรับโครงสรางหนี ้ หรือเปนขอ
เสนอเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถนํ าหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยไดโดยเร็วท่ีสุด

การสิ้นสุดบันทึกขอตกลง : บันทึกฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่ 4 เมษายน 2544 และสิ้นผลบังคับลงในวันทีธ่นาคารฯ 
ถือหุนในบริษัทฯ ต่ํ ากวารอยละ 17.50 ของหุนที่จํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ทั้งนี ้
เวนแตทั้งสองฝายจะตกลงเปนหนังสือเปนประการอื่น

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล

ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจายเงนิปนผลในอัตราประมาณรอยละ 40 ของก ําไรสทุธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุจํ าเปน
อ่ืนใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการด ําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยส ําคัญ


