8.0

โครงสรางเงินทุน
8.1

หลักทรัพยของบริษัท

ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 726,250,000 บาท ซึ่งออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 525,000,000
บาท แบงเปนหุนสามัญ 525,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
หลักทรัพยที่จะเสนอขายในอนาคต
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 วันที่ 9 มีนาคม 2548 มีมติอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทในอนาคต
ดังนี้
1.

เสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวน 175,000,000 หุน

2.
เสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานจํานวนไมเกิน 5,000,000 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท
โดยเสนอขายเปนโครงการตอเนื่องใหแลวเสร็จในระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่เสนอขายหุนครั้งแรก
3.
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานจํานวนไมเกิน 21,250,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปนับแตวันที่ออกและเสนอขาย มีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน
ในราคาใชสิทธิที่แปรผันตามผลกําไรสุทธิประจําปของงบการเงินรวมของบริษัทกอนการใชสิทธิแตละครั้ง ดังตอไปนี้
กําไรสุทธิของบริษัท
ไมเกิน 200 ลานบาท
เกินกวา 200 ลานบาท แตไมเกิน 250 ลานบาท
เกินกวา 250 ลานบาท แตไมเกิน 300 ลานบาท
เกินกวา 300 ลานบาท แตไมเกิน 350 ลานบาท
เกินกวา 350 ลานบาท แตไมเกิน 400 ลานบาท
เกินกวา 400 ลานบาท
หมายเหตุ

ราคาใชสิทธิ
2.00 บาท ตอ หุน
1.80 บาท ตอ หุน
1.60 บาท ตอ หุน
1.40 บาท ตอ หุน
1.20 บาท ตอ หุน
1.00 บาท ตอ หุน

“กําไรสุทธิของบริษัท” หมายถึง กําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป (งบการเงินรวม) ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท กอนการใช
สิทธิแตละครั้ง

นอกจากนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ยังมีขอจํากัดการใชสิทธิแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
นับแตวันที่ไดรับการจัดสรร
กลุม 1
กลุม 2
กลุม 3
หลังจาก 12 เดือน แตไมเกิน 24 เดือน
ไมเกินรอยละ 50
ไมเกินรอยละ 40
เชนเดียวกับเวลาการใชสิทธิของกลุมที่
1 หรือ กลุมที่ 2 แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับ
หลังจาก 24 เดือน แตไมเกิน 36 เดือน
ไมจํากัดจํานวน
ไมเกินรอยละ 70
ตําแหนงของผูที่ไดรับการจัดสรร
เมื่อพน 36 เดือน
ไมจํากัดจํานวน
ไมจํากัดจํานวน
หมายเหตุ กลุมที่ 1
ไมเกิน 5,250,000 หนวย จัดสรรใหแกพนักงานในตําแหนงต่ํากวาผูจัดการ
กลุมที่ 2
ไมเกิน 13,250,000 หนวย จัดสรรใหแก กรรมการและพนักงานในตําแหนงผูจัดการ ขึ้นไป
กลุมที่ 3
ไมเกิน 2,750,000 หนวย จัดสรรใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย

ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการและพนักงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
พรอมการยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนในครั้งนี้ ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญและหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 5.0 ของทุนที่ชําระแลวกอนการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
ขอตกลงระหวางผูถือหุน
- ไมมี บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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8.2

โครงสรางผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(กอนออกหลักทรัพยใหม)
จํานวนหุน
(%)

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
Somers (UK) Limited
รวมหุนสามัญกอน IPO
เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
รวม

400,000,000
125,000,000
525,000,000
525,000,000

การเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน
- หุนสามัญแกกรรมการและพนักงาน
- ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการและพนักงาน
รวม
รวมหุนสามัญทั้งสิ้น

76.19
23.81
100.00
100.00

ภายหลังการออกหลักทรัพยใหม
จํานวนหุน

(%)

400,000,000
125,000,000
525,000,000
175,000,000
700,000,000

-

5,000,000
21,250,000
26,250,000

525,000,000

726,250,000

57.14
17.86
75.00
25.00
100.00

หมายเหตุ 1. Somers (UK) Limited เปนผูถือหุนแทนกองทุน Knight Thai Technology Fund ในฐานะ Custodian ซึ่งกองทุน Knight Thai
Technology Fund เปนกองทุนเปดสวนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ครอบคลุมถึง
การลงทุนในหุนสามัญกอนการเสนอขายตอประชาชนครั้งแรก (Pre-IPO) และการเสนอขายตอประชาชนครั้งแรก (IPO) ในประเทศไทย
โดยกองทุน Knight Thai Technology Fund เนนการลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจโทรคมนาคม การสื่อสาร
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร (ซึ่งบริหารโดย Knight Asset Management Limited) โดยมีผูถือหนวยลงทุน ไดแก Ace Millennium
Investments Limited (ซึ่งมี Simpson Investments Limited เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน Ace Millennium Investments Limited และ
Mr.Eric Simpson เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน Simpson Investments Limited) กองทุน Knight Thai Technology Fund ถือเปนนักลง
ทุนประเภท Financial Investor มีวัตถุประสงคในการลงทุนในรูปของผลตอบแทนจากกําไรจากสวนเกินมูลคาหุน (Capital Gain) และ
ไมมีความประสงคที่จะมีสวนรวมในการบริหารหรือสงตัวแทนเปนกรรมการในบริษัทแตอยางใด
2. ผูถือหุนรายใหญของบริษัทจะนําหุนที่ถืออยูเขาเงื่อนไขการหามซื้อขายหุนในการเขาจดทะเบียน ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายชื่อ

จํานวนหุน

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
2. Somers (UK) Limited ในฐานะผูถือหุนแทน
กองทุน Knight Thai Technology Fund
รวม

400,000,000
55,000,000
455,000,000

รอยละของหุนภายหลังการเสนอขายตอ
ประชาชนแลวเสร็จ
57.14
7.86
65.00

3. นอกจากนี้ กองทุน Knight Thai Technology Fund ไดนําหุนสวนที่เหลือจากการเขาเงื่อนไขการหามซื้อขายหุนในการเขาจดทะเบียน
จํานวน 70 ลานหุน เขาเงื่อนไขการหามซื้อขายหุนเปนเวลา 3 เดือนนับจากวันที่หุนเขาจดทะเบียนโดยสมัครใจ โดยหุนจํานวนดังกลา
วจะนําเก็บรักษาไวโดยบริษัทในกลุม HSBC ซึ่งเปน Custodian ของกองทุน
นอกจากนี้ บริษัทไดตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางกองทุนและ Custodian ของกองทุนวา ไมวากรณีใดๆ ที่กองทุน Knight Thai
Technology Fund ประสงคจะนําหุนออกจากการดูแลของ Custodian กอนระยะเวลา 3 เดือน ทาง Custodian จะตองไดรับการยิน
ยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท

8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยที่การจาย
เงิน ป น ผลนั้ นจะต องไม มี ผ ลกระทบตอ การดําเนิ น งานปกติ ของบริษั ท อย างมี นั ยสํ าคั ญ อย างไรก็ ตาม บริษั ท อาจกําหนดให จาย
เงินปนผลในอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินจากกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อ
ขยายการดําเนินงานของบริษัทตอไป
ทั้งนี้ ฝายจัดการของบริษัทมีนโยบายที่จะขออนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการระหวางกาลป 2549 และหรือ
เงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนทุกราย ภายหลังจากที่หลักทรัพยของบริษัทไดรับอนุมัติเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็
ตาม การอนุมัติจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนสําคัญ
สําหรับบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานและสภาพคลองทางการเงินของ
บริษัทยอย ณ ขณะนั้น
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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