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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษทั
ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 บริษัทมีทุนชําระแลว 300,000,000 บาท แบงเปนจํานวนหุนสามัญ 300,000,000หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียน 420,000,000บาท แบงเปนจํานวนหุนสามัญ 420,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เนื่องจากเมือวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2554 ไดมี
การอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท
โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไปเปนจํานวน 45,000,000 หุน และหุนสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแกผูถอื หุน
เดิมและประชาชนทั่วไปจํานวน 69,000,000 บาท และหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยจํานวน 6,000,000 หุน

8.1.1 หุนสามัญของบริษัท
รายชื่อผูถอื หุน
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 รายชื่อผูถ ือหุนและสัดสวนการถือหุนจากทุนจดทะเบียนและชําระแลว ตามที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ ือหุน สามารถสรุปไดดังนี้
อันดับ

รายชือ่

1 กลุมนายอดิศักดิแ์ ละนางสาวยุวดี
ประกอบดวย
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นางสาวยุวดี พงษอัชฌา
นางสาวจุฑามาศ สุขุมวิทยา
นายเอกชัย สุขุมวิทยา
2 นายนิเวศน เหมวชิรวรากร
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
4 นางวราณี เสรีวิวฒ
ั นา
5 นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล
6 นายพีรนาถ โชควัฒนา
7 นายอมรวัฒน ถิรกฤตพร
8 นายณภัทร ปญจคุณาธร
9 นายนคร หาญไกรวิไลย
9 นายสมชาย สาธิตอเนกชัย
10 นายเอกพล ทองศรี
11 อื่นๆ
หุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้
รวม

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555
จํานวนหุน
รอยละ
201,832,348
67.28
77,667,146
70,552,070
27,313,132
26,300,000
7,000,000
5,447,600
5,250,700
3,250,000
3,000,000
3,000,000
2,615,000
2,500,000
2,500,000
1,730,000
61,874,352
300,000,000
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25.89
23.52
9.10
8.77
2.33
1.82
1.75
1.08
1.00
1.00
0.87
0.83
0.83
0.58
20.62
100

ภายหลังการเสนอขายหุน
จํานวนหุน
รอยละ
201,832,348
58.50
77,667,146
70,552,070
27,313,132
26,300,000
7,000,000
5,447,600
5,250,700
3,250,000
3,000,000
3,000,000
2,615,000
2,500,000
2,500,000
1,730,000
65,864,052
45,000,000
345,000,000

22.51
20.45
7.92
7.62
2.03
1.58
1.52
0.94
0.87
0.87
0.76
0.72
0.72
0.50
19.09
13.04
100
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นโยบายการจายปนผลและบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอยในอัตราไมนอยกวาประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเปนสําคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมี
อํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว
โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย
เชน ใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยในอนาคต
8.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญของบริษทั (JMART-W1)
ประเภท
ชนิด
จํานวนที่ออก
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ
ราคาเสนอขายตอหนวย
ราคาการใชสิทธิตอหุน
วิธีการจัดสรรและเสนอขายและระยะเวลา
การเสนอขาย

ระยะเวลาการใชสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญของบริษัท
ชนิดระบุชอื่ ผูถ ือหุนและสามารถโอนเปลี่ยนมือได
69,000,000 หนวย
1 ป 10 เดือน 18 วัน นับจากวันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสทิ ธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
0 บาท
3.00 บาทตอหุน
1. จัดสรรไมเกิน 60,000,000 หนวย เพื่อใหผูถอื หุนรายเดิม ที่มี
รายชื่อในวันปดสมุด Record Date วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยฯ
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 ตาม
สัดสวนผูถือหุน (Right Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5 หุน
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุนสามัญ
2. จัดสรรจํานวนไมเกิน 9,000,000 หนวย ใหกับนักลงทุนทั่วไปที่
จองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่ม
ทุน 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขาย
กําหนดภายใน 6 เดือน หลังสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุมัติ
ผูถือสามารถใชสทิ ธิตามใบแสดงสิทธิ ไดทุกๆวันทําการสุดทายของ
บริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 ป 10 เดือน 18 วัน นับ
จากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้ง
แรกตรงกับวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2555 และครั้ง
สุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2556 (ในกรณีที่ตรงกับ
วันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา)
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8.1.3 ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ จั ด สรรให แ ก ผู บ ริ ห าร กรรมการ และพนั ก งาน
(JMART-ESOP#1)
ประเภท
ชนิด
วิธีการจัดสรร
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิเสนอขาย
ราคาเสนอขายตอหนวย
ราคาการใชสิทธิตอหุน
อัตราการใชสิทธิ
จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสทิ ธิ
เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญของบริษัท
ชนิดระบุชอื่ ผูถ ือหุนและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได
ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย
โดยไมผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย
2 ป 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
6,000,000 หนวย
0 บาท
1 บาท ซึ่งราคาการใชสิทธิมีสวนลดรอยละ 66.67 จากราคาตลาด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสทิ ธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
6,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 2 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทจํานวน 300,000,000 หุน
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถทีจ่ ะใชสทิ ธิในการซื้อหุนสามัญได 4
ครั้ง
 วันใชสิทธิครั้งแรก : มิถุนายน 2556 ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 25
 วันใชสิทธิครั้งที่ 2: ธันวาคม 2556 ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 50
 วันใชสิทธิครั้งที่ 3: มิถุนายน 2556 ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 75
 วันใชสิทธิครั้งที่ 4: ธันวาคม 2556 ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 100
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