บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
8.
8.1

โครงสร้ างเงินทุน
หลักทรั พย์ ของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “AC”) และบริ ษัทย่ อย ซึ่งได้ แก่
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“AS”) บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) บริ ษัท ไอร่ า แฟค
ตอริ่ง จากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)

8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว ณ วันที่ 26 เมษายน 2556
ทุนจดทะเบียน

:

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว

:

1,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 4,000 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
779.18 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,116.73 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท

ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 779.18 ล้ านบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 4,000 ล้ านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยจะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 968.83 ล้ านบาทประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน
3,875.33 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ซึ่งเกิดจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 758.60 ล้ านหุ้น จัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (IPO) โดยแบ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633.93 ล้ านหุ้น และการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวน 124.67 ล้ านหุ้น โดยมีราคาจัดจาหน่ายเดียวกัน ส่วนที่เหลือจะ
เป็ นทุนจดทะเบียนที่ออกไว้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามโครงการออกเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย (ESOP Warrant) จานวน 31.17 ล้ านบาท ซึ่ง
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 124.67 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท

เหตุการณ์

วันที่
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชาระแล้ ว (ล้ านบาท)
ทุนที่เพิ่มขึน้ (ล้ านบาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
มูลค่ าที่ตราไว้ (บาทต่ อหุ้น)
EPS and Control Dilution

ก่ อนการออกและ
เสนอขายหลักทรั พย์

หากมีการใช้ สิทธิ
ESOP Warrant

หลังการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม

หลังการเสนอขายหุ้น
แก่ ประชาชนทั่วไป

26-27 และ 30
มิถนุ ายน 2557

26-27 และ 30 มิถนุ ายน 2557

1,000.00

1,000.00

1,000.00

ภายใน 4 ปี นับจาก
วันที่ออก ESOP
Warrant*
1,000.00

779.18

810.35

841.52

1,000.00

3,116.73
0.25

31.17
3,241.40
0.25

31.17
3,366.07
0.25

158.48
4,000
0.25
ร้ อยละ 3.12 ของทุนหลัง IPO

26 เมษายน 2556

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ กับพนักงานของบริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อยจานวน 124,669,240 หน่วย

ส่วนที่ 2-8 หน้ าที่ 1
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8.1.2 หลักทรัพย์ อ่ ืน (หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ แปลงสภาพ หรือตราสารหนี)้
8.1.2.1






หุ้นกู้
ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 AS มีมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2553 ให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฉบับที่ 1
มูลค่า 200 ล้ านบาท อายุ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี ้ยในปี ที่ 1 ร้ อยละ 5.00 ต่อปี และปี ที่ 2 และ 3 คิดอัตราดอกเบี ้ย
ลอยตัว MLR-0.75% ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (1 เมษายน 2553 - 31 มีนาคม 2556)
ใน 14 ธันวาคม 2554 AS มีมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2554 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฉบับที่ 2
มูลค่า 200 ล้ านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่งครบกาหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2558 (1
สิงหาคม 2555 - 1 สิงหาคม 2558)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 AS มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555 ให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ฉบับที่ 3 มูลค่า 200 ล้ านบาท ออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ฉบับที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.00
ต่อปี ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 1 เมษายน 2559 (1 เมษายน 2555 - 1 เมษายน 2559)

8.1.2.2

ตั๋วสัญญาใช้ เงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย มี ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น จ านวนทัง้ สิน้ 1,737.00 ล้ า นบาท
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทข้ อ 18) โดย ณ วันที่ออก และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษัทฯ มีตวั๋ สัญญาใช้ เงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10 ฉบับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีตวั๋ สัญญาใช้ เงิน จานวนทังสิ
้ ้น 1,350 ล้ านบาท โดย ณ วันที่
ออก และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ มีตวั๋ สัญญาใช้ เงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10 ฉบับ

8.1.2.3

ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีตวั๋ แลกเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องจานวนทังสิ
้ ้น 1,316.23
ล้ านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทข้ อ 22) โดย ณ วันที่ออก และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีตวั๋ แลกเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10 ฉบับ (รายละเอียดการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินเป็ นไป
ตาม ส่วนที่ 2-11 รายการระหว่างกัน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีตวั๋ แลกเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องจานวนทังสิ
้ ้น 695.73 ล้ าน
บาท โดย ณ วันที่ออก และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ มีตวั๋ แลกเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10 ฉบับ นอกจากนี ้เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 AC ได้ มีมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 ให้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน
มูลค่า 120 ล้ านบาท แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร โดยมีระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 – 11 สิงหาคม
2557 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี และ AC ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่ 3/2557 มูลค่า 150 ล้ าน
บาท แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ โดยมีระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2557 – 8 สิงหาคม 2557 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
3.30 ต่อปี ตามวงเงินกู้ยืมในมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 ดังกล่าว
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8.1.2.4

ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ และ
จัดสรรให้ กับ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 124,669,240 หน่วย โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:
124,669,240 หน่วย
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ: 124,669,240 หุ้น
อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ:
4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่จดั สรร:
3 มิถนุ ายน 2556
วันหมดอายุ:
3 มิถนุ ายน 2560
ราคาจัดสรร:
ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้ สทิ ธิ:
0.25 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้ สทิ ธิ:
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทังนี
้ ้อัตราการใช้ สิทธิ สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วิธีการจัดสรร:
บริ ษัท ฯ จัดสรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ จ ากจ านวนทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่
กรรมการ : ผู้บริ หาร : พนักงาน ในอัตราร้ อยละ 5 : 20 : 75
Dilution Effect:
Price Dilution ก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ร้ อยละ 1.32
หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ร้ อยละ 1.06
Control Dilution ก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ร้ อยละ 3.85
หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ร้ อยละ 3.12
EPS Dilution ก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ร้ อยละ 3.85
หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ร้ อยละ 3.12
อัตราการใช้ สทิ ธิและกาหนดการใช้ สทิ ธิ :
 การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 1 (วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557)
เมื่อครบกาหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้
ร้ อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ และทุก 3 เดือนหลัง
ครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
 การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 2
เมื่อครบกาหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้
ร้ อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ และทุก 3 เดือนหลัง
ครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
 การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 3
เมื่อครบกาหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้
ร้ อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ และทุก 3 เดือนหลัง
ครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
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 การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 4
เมื่อครบกาหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้
ร้ อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ และทุก 3 เดือนหลัง
ครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
 การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5
เมื่อครบกาหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้
ร้ อยละ 20 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ และทุก 3 เดือนหลัง
ครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
 การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 6
เมื่อครบกาหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิ ที่
ได้ รับทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิงวดก่อน โดยสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ และทุก
3 เดือนหลังครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิในงวดใดๆ ตามที่บริ ษัทฯ กาหนด สามารถสะสมนาไปใช้ สิทธิ
ในงวดถัดไปได้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
รายละเอียดการปรับสิทธิ:
ราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิสามารถที่จะเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น
(ก) เมื่อบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการ
แบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้ วของบริ ษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผล
บังคับทันทีเมื่อได้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
(ข) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญ (Common Stock) ที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชน
ทัว่ ไป โดยราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ” การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ู
ซื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วัน
แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปตามแต่กรณี
ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ให้ เปรี ยบเทียบราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ จากจานวน
เงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัท ฯ จะได้ รับการเสนอขายหุ้น หักด้ วยค่าธรรมเนียมการจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายของหลักทรั พย์ที่ออกนัน้ หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงั ้ สิ ้นกับราคาตลาดของหุ้น
สามัญ
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาราคาเฉลี่ยทุกราคา และจานวนหุ้นที่ออกใหม่ทงหมดมาค
ั้
านวณ
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อ ยู่ภายใน
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เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาจานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ากว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ” มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
คานิยาม “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ” ที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการปรับสิทธิ นี ้ ได้ กาหนดไว้
เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ใน
การคานวณ (ราคาเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักเท่ากับมูลค่าการซื ้อขายหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ หารด้ วยจานวนหุ้น
ของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมด)
้
และวันที่ใช้ ในการคานวณขึ ้นอยูก่ บั แต่ละกรณีดงั นี ้
- วันแรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรื อ หลักทรัพย์ออก
ใหม่ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่
เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XR)
- วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรื อ หลักทรั พย์ ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั
ประชาชนทัว่ ไป
- วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ที่จะได้ รับเงินปั นผล และ/หรื อ หุ้นสามัญปั นผล (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ที่เหมาะสมใช้ ในการคานวณได้ บริ ษัท ฯ
จะทาการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
(ค) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป
โดยที่หลักทรั พย์ นนั ้ มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้น
สามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
การเปลีย่ นราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ / เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
ได้ หรื อให้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ คานวณได้ จากจานวนเงินที่จะได้ รับจากการขาย
หลักทรั พย์ ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ หักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่วยและรับประกันการจาหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ รวมกับเงินที่จะได้ รับ
จากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
(ง) เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั นผลทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ นหุ้ นสามัญ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ การ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่
มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(จ) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 75 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัท
ฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างปี 2556 จนถึงวันครบกาหนดอายุใบสาคัญ
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(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ฌ)
(ญ)

(ฎ)

(ฏ)

แสดงสิทธิ ที่ออกในแต่ละครัง้ การเปลี่ยนแปลงราคาใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
อัตราร้ อยละของเงิ นปั นผลที่จ่ายให้ กับผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงิ นปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการ
ดาเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้ วยกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดาเนินงานของรอบ
ระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลจ่ายออกจริ งดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่ จ่ายระหว่างกาลในแต่
ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (จ) ซึ่งหลังจากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามสูตรคานวณที่
กาหนดไว้ ข้างต้ น แล้ วส่งผลให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่มีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ บริ ษัท ฯ
สงวนสิทธิในการพิจารณาปรับราคาการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวใหม่ให้ เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ โดย
ใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิตามที่คานวณได้ จากสูตรตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (จ) เช่นเดิม
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ และผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กาหนดอยูใ่ นข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) ให้ บริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย
พิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ใหม่ โดยไม่ทาให้
สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ
การคานวณเปลีย่ นราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (จ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะ
คานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริ ษั ท ฯ สาหรั บในกรณี ที่ เหตุก ารณ์ ต่า งๆ จะเกิ ดขึน้ พร้ อมกันให้ ค านวณเปลี่ย นแปลง
เรี ยงลาดับดังนี ้ คือ (ก)  (จ)  (ง)  (ข)  (ค) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลง
ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (จ) จะไม่มีการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิเพิ่มขึ ้นและอัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจานงการใช้ สิทธิ
ในแต่ละครัง้ (ไม่มีการตัดทศนิยมของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง)
คานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัท ฯ ยังมิได้ นาหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่ได้ ทาการใช้ สิทธิ แล้ วจะได้ รับการปรั บสิทธิ ย้อนหลัง โดยบริ ษัท ฯ จะดาเนินการออกหุ้น
สามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สมควรจะได้ รับ หากราคาที่ได้ ปรับใหม่มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจจะได้ รับช้ าไปกว่า
หุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ และได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้
เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ วของบริ ษั ทฯ ทุกประการ เมื่อชื่อของผู้ถือหุ้น
สามัญใหม่ที่มีจากการใช้ สิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(ฐ) การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (จ) บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ ง
ผลการเปลีย่ นแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ ตอ่ การเปลีย่ นแปลงราคาการ
ใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ
(รายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบ 5 เรื่ องข้ อกาหนดสิทธิ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ (Warrant))
8.1.3 ข้ อตกลงระหว่ างกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทฯ ร่ วมลงนามด้ วย
-ไม่มี-

ส่วนที่ 2-8 หน้ าที่ 7

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
8.2

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น

8.2.1 บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,000,000,000 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
ทังสิ
้ ้น 779,182,590 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,116,730,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อถือหุ้น ของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.บริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด
2.กลุ่มคุณนลินี งามเศรษฐมาศ
- หุ้นสามัญ
- ถ้ าใช้ สิทธิจากใบสาคัญแสดง
สิทธิ
3.กลุ่มคุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
4.กลุ่มวิไลลักษณ์
5.นายศุภเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ์
6.นางนิชา สมิทธิวาสน์
7.นางสาวนิดา แซ่ลี ้**
8.นางดารัตน์ ผาติวฒ
ุ ิ
9.นางลดา ธาราทิพย์มนต์**
10.นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
11.อื่นๆ (จานวน 20 ราย)
12. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ
(เฉพาะส่วนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ)
13. ประชาชนทัว่ ไป
รวม
หมายเหตุ:

ณ วันที่
2 ตุลาคม 2556

หลังการเสนอขาย ESOP
Warrant*

หลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมและเสนอ
ขายหุ้นแก่ ประชาชนทั่วไป และ
การแสนอขาย ESOP Warrant
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,447,810,800
36.20%
407,467,600
10.19%
388,967,600
9.72%

จานวนหุ้น
1,392,125,800
374,007,400
374,007,400

ร้ อยละ
44.67%
12.00%
12.00%

จานวนหุ้น
1,392,125,800
392,507,400
374,007,400

ร้ อยละ
42.95%
12.11%
11.54%

0

0.00%

18,500,000

0.57%

18,500,000

0.46%

294,286,080
258,016,680
155,840,000
118,563,720
118,457,040
94,180,840
94,180,840
68,698,400
148,373,560

9.44%
8.28%
5.00%
3.80%
3.80%
3.02%
3.02%
2.20%
4.76%

294,286,080
258,016,680
155,840,000
118,563,720
118,457,040
94,180,840
94,180,840
68,698,400
148,373,560

9.08%
7.96%
4.81%
3.66%
3.65%
2.91%
2.91%
2.12%
4.58%

306,057,380
268,337,280
162,073,600
123,306,220
123,195,240
97,948,040
97,948,040
71,446,300
154,308,060

7.65%
6.71%
4.05%
3.08%
3.08%
2.45%
2.45%
1.79%
3.86%

106,169,240

3.28%

106,169,240

2.65%

100.00%

633,932,200
4,000,000,000

15.85%
100.00%

3,116,730,360

100.00%

3,241,399,600

* หลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program: ESOP) โดยมีสมมติฐาน
ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ มีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามโครงการออกเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขาย ESOP ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 จานวนไม่เกิน 124.67 ล้ าน
หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยมีมลู ค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมลู ค่า)
** คุณนิดา แซ่ลี ้ เป็ นญาติกบั คุณลดา ธาราทิพย์มนต์ ทังสองท่
้
านเป็ นเพื่อนกับกลุม่ ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีความเกี่ยวข้ องกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ
ส่วนที่ 2-8 หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดกลุ่มผู้ถอื หุ้น ของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น

บริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด
ประกอบด้ วยคุณสรรเสริ ญ หทัยรัตน์
อภิชาต ทวีฉตั ร ณัฐพล กรกฤช
วุฒภิ มู ิ อัครพงศ์ จุฬางกูร
กลุ่มคุณนลินี งามเศรษฐมาศ
คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
คุณอรณิชา งามเศรษฐมาศ
กลุ่มคุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
บริ ษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จากัด
คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
กลุ่มวิไลลักษณ์
บจ.วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลฯ*
คุณวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ **
คุณเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์
คุณสุกญ
ั ญา วนิชจักรวงศ์
คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
คุณสิริรักษ์ วิไลลักษณ์

ณ วันที่
2 ตุลาคม 2556
จานวนหุ้น
1,392,125,800

ร้ อยละ
44.67%

374,007,400
249,338,200
124,669,200
294,286,080
204,259,200
90,026,880
258,016,680
94,180,840
88,090,520
75,745,320

12.00%
8.00%
4.00%
9.44%
6.55%
2.89%
8.28%
3.02%
2.83%
2.43%

หลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมและ
หลังการเสนอขาย ESOP
เสนอขายหุ้นแก่ ประชาชน
Warrant
ทั่วไป และการแสนอขาย
ESOP Warrant
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,392,125,800
42.95% 1,447,810,800
36.20%

392,507,400
267,838,200
124,669,200
294,286,080
204,259,200
90,026,880
258,016,680
94,180,840
88,090,520
75,745,320

12.11%
8.26%
3.85%
9.08%
6.30%
2.78%
7.96%
2.91%
2.72%
2.34%

407,467,600
277,811,700
129,655,900
306,057,380
212,429,500
93,627,880
268,337,280
0
104,207,690
103,432,590
21,203,000
20,371,000
2,496,000
16,627,000

10.19%
6.95%
3.24%
7.65%
5.31%
2.34%
6.71%
0.00%
2.61%
2.59%
0.53%
0.51%
0.06%
0.42%

หมายเหตุ: * วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริ ษัทวิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ได้ โอนหุ้น จานวน 23,709,170 23,709,170 15,587,500
15,587,500 และ 15,587,500 หุ้น ให้ แก่คณ
ุ วัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์ คุณสุกัญญา วนิช
จักรวงศ์ และคุณสิริรักษ์ วิไลลักษณ์ ตามลาดับ
**วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คุณวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ ได้ ขายหุ้นจานวน 11,600,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.37 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ วิไลลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
 คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์ จานวน 4,800,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.15 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
 คุณสุกญ
ั ญา วนิชจักรวงศ์ จานวน 4,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
 คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ จานวน 2,400,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
 คุณสิริรักษ์ วิไลลักษณ์ จานวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว

ส่วนที่ 2-8 หน้ าที่ 9

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 บริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
นาย สรรเสริญ จุฬางกูร
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร
นาย กรกฤช จุฬางกูร
นาย ณัฐพล จุฬางกูร
นาย ทวีฉตั ร จุฬางกูร
นาย วุฒภิ มู ิ จุฬางกูร
นาย อภิชาติ จุฬางกูร
นาย อัครพงศ์ จุฬางกูร
รวม

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
200,000
20.00%
200,000
20.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
1,000,000
100.00%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 บริ ษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
นาย โกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นางสาว อริ สดา จึงรุ่ งเรื องกิจ
บริ ษัท ซัมมิทสตาร์ โฮม จากัด
นางสาว สุวมิ ล ทองกร
รวม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
388,100
97.025%
11,700
2.925%
100
0.025%
100
0.025%
400,000
100.00%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 บริ ษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง จากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
นาย เจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
นาย วัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์
นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
นางสาว สิริรักษ์ วิไลลักษณ์
นาง สุกญ
ั ญา วนิชจักร์ วงศ์
นาย เชิดชัย วิไลลักษณ์
รวม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,026,700
20.53%
1,026,700
20.53%
675,000
13.50%
675,000
13.50%
675,000
13.50%
675,000
13.50%
246,600
4.93%
5,000,000
100.00%
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
8.2.2 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจานวน 1000,000,000 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 1000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
จานวน 870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รายชื่อถือหุ้นของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
869,999,986
99.99%
14
0.00%
870,000,000
100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2. อื่นๆ
รวม

8.2.3 บริษัทไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 6 มกราคม 2557 บริ ษัทไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียนจานวน 200,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน
40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
รายชื่อถือหุ้นของบริ ษัทไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 6 มกราคม 2557
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
29,607,617
74.02%
1,600,000
4.00%
1,565,700
3.91%
1,255,000
3.14%
1,166,800
2.92%
765,100
1.91%
500,000
1.25%
300,000
0.75%
291,000
0.73%
286,000
0.72%
2,662,783
6.66%
40,000,000
100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2.นาย วิวฒ
ั น์ คงคาสัย
3.นาง ปิ ยะพร วิชิตพันธุ์
4.นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี
5.บริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
6.นาย นเรศน์ ชุติจิรวงศ์
7.นาย คุณากร เมฆใจดี
8. นายรุ่ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล
9.นางสาว นิดา แซ่ลี ้
10.นาย พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
อื่นๆ
รวม
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
8.2.4 บริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556 บริ ษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด มีทนุ จดทะเบียนจานวน 30,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้น
สามัญจานวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 3,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รายชื่อถือหุ้นของบริ ษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
2,999,994
100.00%
6
0.00%
3,000,000
100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
2. อื่นๆ
รวม

8.2.5 AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีทนุ จดทะเบียนจานวน 500,000
เหรี ยญสิงคโปร์ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสิงคโปร์ โดยเป็ นหุ้นสามัญที่
ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสิงคโปร์
รายชื่อถือหุ้นของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
450,000
90.00%
2. นาย Tai Chong Yih*
50,000
10.00%
รวม
500,000
100.00%
หมายเหตุ: * นาย Tai Chong Yih เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 10 ใน AI และเป็ นพนักงานตาแหน่ง EVP ใน AS
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
8.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากการหักภาษี เงินได้
และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทัง้
ข้ อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้ วย ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ที่อนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (ประกอบด้ วย AS AF AD และ AI) มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายก าหนด อย่า งไรก็ ต าม การจ่า ยเงิ นปั น ผลดัง กล่าวจะขึน้ อยู่กับ กระแสเงิ นสด แผนการลงทุน เงื่ อ นไขและ
ข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทย่อยทังสามผู
้
กพันอยู่ รวมทังข้
้ อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคตด้ วย
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