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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว ณ วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ทุนจดทะเบียน
: 320,536,266 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 320,536,266 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
: 254,298,158 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 254,298,158 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

7.2

ผู้ถอื หุ้น
รำยชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2559
มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. นำยดล เหตระกูล
2. นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน์
3. นำยแดน เหตระกูล
4. นำยประชำ เหตระกูล
5. นำยณรงค์ ฐำนธรรมกุล
6. นำยประเสริ ฐ รวมภักดีกลุ
7. นำยนันทพันธ์ มหัทธนธัญ
8. นำงเกศรำ มำนะศิลป์
9. นำยกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล
10. บริ ษัท สัจจะ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รวม

จานวนหุ้น
17,258,400
12,545,494
11,163,570
7,318,000
5,353,200
5,020,000
3,641,400
3,429,100
3,100,000
3,050,016
71,879,180

สัดส่ วนร้ อยละ
6.787
4.933
4.390
2.878
2.105
1.974
1.432
1.348
1.219
1.199
28.265

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 3 และ 4 เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันตำมมำตรำ 258
7.3

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯ
ครัง้ ที่ 2 (IRCP-W2 เพื่อจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 56,791,566 หน่วย ในอัตรำ 3.09 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดง
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สิทธิในรำคำเสนอขำยศูนย์บำทต่อหน่วย โดยมีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ IRCP-W2
ดังนี ้
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์
IRCP-W2
วันที่ออก
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557
อายุ
2 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จานวนที่ออกและเสนอ 56,791,566
ขาย
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อ
56,791,566
รองรับ
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย 0 บำท
ราคาการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้น
6.30 บำทต่อหุ้น
สามัญ
วันใช้ สิทธิ
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 15 พฤษภำคม 2558
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 16 พฤษภำคม 2559
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559
ครัง้ ที่ 5 (ครัง้ สุดท้ ำย) วันที่ 16 พฤษภำคม 2560
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ประชุม
มีมติให้ เสนอที่ประชุมสำมัญประจำปี 2558 โดยเห็นชอบอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลเป็ นหุ้นซึ่งเข้ ำเงื่อนไขที่กำหนดให้ บริ ษัทฯ
ต้ องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 โดยมีรำยละเอียดกำรปรับ
สิทธิดงั นี ้
เดิมก่อนกำรปรับสิทธิ
หลังกำรปรับสิทธิที่มีผลบังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษำยน 2558
รำคำกำรใช้ สทิ ธิ
6.30 บำทต่อหุ้น
5.25 บำทต่อหุ้น
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
1 หน่วยต่อ 1.2 หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ ของ IRCP-W2 ข้ ำงต้ น มีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่ องหมำย XD หุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษำยน 2557 (วันที่ผ้ ูซือ้ หุ้น
สำมัญของบริ ษัทไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล)
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รายละเอียดการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ดังนี ้
การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
จำนวนผู้ทใี่ ช้ สทิ ธิ
19
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทใี่ ช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
1,568,186
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังกำรใช้ สทิ ธิ
55,223,380
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อกำรใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้
1,881,820
จำนวนคงเหลือของหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
66,268,060

การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
จำนวนผู้ทใี่ ช้ สทิ ธิ
1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทใี่ ช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
323
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังกำรใช้ สทิ ธิ
55,223,057
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อกำรใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้
387
จำนวนคงเหลือของหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
66,267,673

การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ ที่ 3 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
จำนวนผู้ทใี่ ช้ สทิ ธิ
2
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทใี่ ช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
25,400
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังกำรใช้ สทิ ธิ
55,197,657
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อกำรใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้
30,480
จำนวนคงเหลือของหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
66,237,193

การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
จำนวนผู้ทใี่ ช้ สทิ ธิ
0
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทใี่ ช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
0
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังกำรใช้ สทิ ธิ
55,197,657
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อกำรใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้
0
จำนวนคงเหลือของหุ้นสำมัญที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
66,237,193

รำย
หน่วย
หน่วย
หุ้น
หุ้น

รำย
หน่วย
หน่วย
หุ้น
หุ้น

รำย
หน่วย
หน่วย
หุ้น
หุ้น

รำย
หน่วย
หน่วย
หุ้น
หุ้น
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะขึ ้นอยู่กบั ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีกำรใช้ สิทธิ ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม (IRCP-W2) ครัง้ นี ้มีกำรใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ ำนวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็ น
ผลกระทบ
1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
2) ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น
(Price Dilution)
3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร
(Earnings Dilution)

ร้ อยละ
26.26
ไม่มีผลกระทบ
21.26

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัท มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ตำ่ กว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ และหักสำรองตำม
กฎหมำย ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เว้ นแต่บริ ษัท มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อกำรขยำยกิจกำร
ซึง่ นโยบำยดังกล่ำวได้ ปรับใช้ กบั บริ ษัทย่อยทัง้ 6 บริ ษัทด้ วย
ข้ อมูลกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ในปี
2557-2559 ดังนี ้
(หน่วย พันบำท)

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหักสำรองตำม
กฎหมำย
เงินปั นผล จ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี
เงินปั นผล จ่ำยจำกกำไรสะสม
รวมเงินปั นผลประจำปี
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)

ปี 2559
(132,432)
3
(132,435)

ปี 2558
51,795
4,395
47,400

ปี 2557
114,335
3,483
110,852

0.00

38,140
38,140
73.64

110,852
11,982
122,835
107.43
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