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ส่วนที่ 2.3 การจัดสรรและการกากับดูแลกิ จการ
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

9.1 หลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 370,390,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 370,390,000 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยเป็ นทุนชำระแล้วจำนวน 250,000,000 บำท คิดเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 250,000,000 หุน้
โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 วันที่ 9 เมษำยน 2557 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั จัดสรรหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 120,390,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. หุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ จำนวนไม่เกิน 48,156,000 หุน้ เสนอขำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เจมำร์ท จำกัด (มหำชน)
(“เจมำร์ท”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Pre-emptive Right) ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวในเจมำร์ท
2. หุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ จำนวน 72,234,000 หุน้ และหุน้ ทีเ่ หลือจำกกำรจองซือ้ ตำมข้อ 1. เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
ภำยหลังกำรจำกกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ บริษทั จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิม่ เป็ น 370,390,000
บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 370,390,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ ของ เจมำร์ท (Pre-emptive Right) สรุปได้ดงั นี้
หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน (ปจั จุบนั หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ยังไม่มสี ถำนะเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ)
จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำย
ไม่เกิน 48,156,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของจำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดของบริษทั
ทีจ่ ะเสนอขำยในครัง้ นี้
อัตรำส่วนกำรจัดสรร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เจ มำร์ท ครัง้ ที่  เมื่อวันที่  มีมติกำหนดให้ผถู้ อื หุน้
ของเจมำร์ทได้รบั สิทธิจองซื
์ อ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในอัตรำส่วน หรือ  หุน้ สำมัญ
เดิมของเจมำร์ท ต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจำก
กำรคำนวณจะถูกปดั ทิง้ และมีมติให้กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ในวันที่  และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 
มูลค่ำทีต่ รำไว้
1.00 บำท
รำคำเสนอขำยหุน้
 บำทต่อหุน้ (เป็ นรำคำเดียวกับรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนทัวไป)
่
กำหนดจองซือ้ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ เจมำร์ททีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั สำมำรถจองซือ้ ได้ในเวลำทำกำร
ชำระค่ำหุน้
ตัง้ แต่ วันที่  ถึงวันที่  โดยรำยละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ หัวข้อ 6 กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
รำยละเอียดอื่น
ผูถ้ อื หุน้ สำมัญของเจมำร์ทมีสทิ ธิจองซื
์ อ้ หุน้ บริษทั ได้ไม่เกินกว่ำสิทธิของตน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื
หุน้ สำมัญของเจมำร์ทใช้สทิ ธิใช้
์ สทิ ธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญไม่เต็มจำนวน ให้เสนอขำยหุน้
สำมัญทีเ่ หลือให้แก่ประชำชน
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โดยทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอขำย
หุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของเจมำร์ทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Pre-emptive Right) ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม
กรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของเจมำร์ท โดยมีรำยชื่อและจำนวน
หุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่ำวได้รบั ก่อนและหลังกำรจัดสรรหุน้ Pre-emptive Right ดังนี้

รายชื่อ

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั

จานวนหุ้นบริ ษทั
ที่ ถืออยู่ในก่อน
การจัดสรร
หุ้น

1. นำยอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยำ
2. นำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ
3.
4.

5.

6.

7.
8.

จานวนหุ้นบริ ษทั ที่มี
สิ ทธิ ได้รบั การ
จัดสรร
(Pre-emptiveRight )
ร้อยละ
(หุ้น) /1
9,087,531
<0.01
8,614,151
<0.01

จานวนหุ้นบริ ษทั ที่ถือ
ภายหลังการจัดสรร
หุ้น/1

ร้อยละ

ประธำนกรรมกำร
10
9,087,541
2.45
กรรมกำรและ
10
8,614,161
2.33
ประธำนกรรมกำรบริหำร
นำงนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
-1,033
1,033
-<0.01
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
นำยกฤษณพงศ์ ลักษณะโภคิน
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
-573
573
-<0.01
(คู่สมรสของนำงนงลักษณ์
ลักษณะโภคิณ)
นำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์ /2
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
-13,544
13,544
-<0.01
และผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยบัญชีและ
กำรเงิน
นำยวรพล เครือสำร
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
-114
114
-<0.01
(คู่สมรสของนำงสำวพิมพ์พศิ ำ
คนมีสตั ย์)
นำยสุปรีชำ อังธีระนุวงศ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยกำรตลำด
-2,295
2,295
-<0.01
นำงสำวชวนฝนั สัตย์สงวน
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
-172
172
-<0.01
/1
หมำยเหตุ : คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในเจมำร์ท จำกจำนวนหุน้ เจมำร์ท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 มีนำคม 2557
รวมกับหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่ำวจะได้รบั จัดสรรเพิม่ เติมจำกกำรจ่ำยหุน้ ปนั ผลของเจมำร์ทตำมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 ของเจมำร์ท
/2
นำงสำวพิมพ์พศิ ำ คนมีสตั ย์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหำคม 2557

ทัง้ นี้ สัดส่วนจำนวนหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่ำวได้รบั จัดสรร Pre-emptive Right อำจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั จำนวน
หุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่ำวถืออยู่ใน เจมำร์ท ในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั
(Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ แต่จะมีจำนวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรไม่เกินกว่ำจำนวน
ทีไ่ ด้ขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 ทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้แล้วตำม
ตำรำงข้ำงต้น
นอกจำกนี้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทีไ่ ม่ได้มกี ำรนำเสนอรำยชื่อ
ต่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 บุคคลดังกล่ำวจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำว แม้ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะมีรำยชื่อเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของเจมำร์ท ณ วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียนในกำรกำหนด
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ก็ตำม
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9.2 ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ และสัดส่วนกำรถือหุน้ ตำมทีป่ รำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และที่
คำดว่ำจะเป็ นภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ต่อประชำชน สรุปได้ดงั นี้
รำยชือ่
บริษทั เจมำร์ท จำกัด (มหำชน)/1
นำยอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยำ
นำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ
นำงมณี สุนทรวำทิน
กลุ่มกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร Pre-emptive Right*
6 หุน้ สำมัญเสนอขำยให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เจมำร์ท
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Pre-emptive Right)
7 หุน้ สำมัญเสนอขำยประชำชนทัวไป**
่
รวม
1
2
3
4
5

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
จำนวนหุน้
ร้อยละ
249,999,970
99.99
10
<0.01
10
<0.01
10
<0.01
-

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้
จำนวนหุน้
ร้อยละ
249,999,970
67.5
9,087,541
2.45
8,614,161
2.33
10
<0.01
17,731*
<0.01

-

-

30,436,587

8.22

250,000,000

100

72,234,000**
370,390,000

19.50**
100

หมำยเหตุ * ส่วนทีน่ อกเหนือจำกส่วนของนำยอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยำ และนำงยุวดี พงษ์อชั ฌำ
** ขึน้ อยู่กบั กำรใช้สทิ ธิ Pre-emptive Right ของกลุ่มผูถ้ อื หุ้นเจมำร์ท
/1
รำยชือ่ ผูถ้ อื หุ้นใหญ่ของเจมำร์ท 10 รำยแรก ณ วันที่ 25 ส.ค. 2557 (ข้อมูลจำก SET SMART) เป็ นดังนี้
ลำดับ รำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้
จำนวนหุน้
ร้อยละ
1.
นำยอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยำ
98,963,218
18.87
2.
น.ส.ยุวดี พงษ์อชั ฌำ
93,808,105
17.89
3.
น.ส.จุฑำมำศ สุขมุ วิทยำ
40,969,697
7.81
4.
นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ
39,450,000
7.52
5.
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
32,921,400
6.28
6.
นำงวรำณี เสรีววิ ฒ
ั นำ
16,266,700
3.1
7.
นำยพีรนำถ โชควัฒนำ
9,258,818
1.77
8.
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
9,151,420
1.74
9.
คณะบุคคลแวลูอนิ เวสเตอร์ โดย นำยณภัทร ปญั จคุณำธร
5,500,000
1.05
10.
นำยอดิศกั ดิ ์ นำคเนำวทิม
3,431,175
0.65

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 9.4 นโยบายการจ่ายปันผล
บริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรของ
บริษทั มีอำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม่ดำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรือเปลีย่ นแปลงนโยบำยดังกล่ำว
ได้เป็ นครัง้ ครำว โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
เช่น ใช้เป็ นทุนสำรองสำหรับกำรชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินทุนเพือ่ ขยำยธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมกี ำรเปลีย่ นแปลง
สภำวะตลำด ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ในอนำคต
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