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ส่วนที่ 2.3 การจัดสรรและการกากับดูแลกิ จการ
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

9.1 หลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 370,390,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 370,390,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเป็ นทุนชาระแล้วจานวน 250,000,000 บาท คิดเป็ นหุ้นสามัญจานวน 250,000,000 หุ้น
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั จัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวน 120,390,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ จานวนไม่เกิน 48,156,000 หุน้ เสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
(“เจมาร์ท”) ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right) ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในเจมาร์ท ในราคาเดียวกับราคา
IPO
2. หุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ จานวน 72,234,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ตามข้อ 1. เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
ภายหลังการจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ บริษทั จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเพิม่ เป็ น 370,390,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 370,390,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
รายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ ของ เจมาร์ท (Pre-emptive Right) สรุปได้ดงั นี้
หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (ปจั จุบนั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ยังไม่มสี ถานะเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
ไม่เกิน 48,156,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดของบริษทั
ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้
อัตราส่วนการจัดสรร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เจมาร์ท ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 มีมติ
กาหนดให้ผถู้ อื หุน้ ของเจมาร์ทได้รบั สิทธิจองซื
์ อ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในอัตราส่วน
10.89 หุน้ สามัญเดิมของเจมาร์ท ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยเศษหุน้ ทีเ่ ป็ น
ทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณจะถูกปดั ทิง้ และมีมติให้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
มูลค่าทีต่ ราไว้
1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุน้
2.77 บาทต่อหุน้ (เป็ นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทัวไป)
่
กาหนดจองซือ้ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ เจมาร์ททีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สามารถจองซือ้ ได้ในเวลาทาการ
ชาระค่าหุน้
ตัง้ แต่ วันที่ 26, 27 และ 28 ตุลาคม 2558 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูล
เกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หัวข้อ 6 การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น
ผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ทมีสทิ ธิจองซื
์ อ้ หุน้ บริษทั ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื
หุน้ สามัญของเจมาร์ทใช้สทิ ธิในการจองซื
อ้ หุน้ สามัญไม่เต็มจานวน ให้เสนอขายหุน้ สามัญ
์
ทีเ่ หลือให้แก่ประชาชน

ส่วนที่ 2 หน้า 56

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอ
ขายหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของเจมาร์ทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right) ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม กรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของเจมาร์ท โดยมีรายชื่อ
และจานวนหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่าวได้รบั ก่อนและหลังการจัดสรรหุน้ Pre-emptive Right ดังนี้
จานวนหุ้นที่ ถืออยู่ จานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ได้รบั
ก่อนการจัดสรร
การจัดสรร
(Pre-emptive Right)
หุ้น
ร้อยละ
(หุ้น) /1
10
9,087,531
<0.01

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั

รายชื่อ
1. นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา

กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
(คู่สมรสของนางนงลักษณ์
ลักษณะโภคิณ)
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
(คู่สมรสของนางสาวพิมพ์พศิ า
คนมีสตั ย์)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยการตลาด
ผูจ้ ดั การอาวุโส

3. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
4. นายกฤษณพงศ์ ลักษณะโภคิน
5. นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์ /2

6. นายวรพล เครือสาร

7. นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์
8. นางสาวชวนฝนั สัตย์สงวน
หมายเหตุ :

/1

/2

จานวนหุ้นที่ถือ
ภายหลังการจัดสรร
หุ้น/1

ร้อยละ

9,087,541

2.45

10

<0.01

8,614,151

8,614,161

2.33

--

--

1,033

1,033

<0.01

--

--

573

573

<0.01

--

--

13,544

13,544

<0.01

--

--

114

114

<0.01

--

--

2,295

2,295

<0.01

--

--

172

172

<0.01

คานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ในเจมาร์ท จากจานวนหุน้ เจมาร์ท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557
รวมกับหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่าวจะได้รบั จัดสรรเพิม่ เติมจากการจ่ายหุน้ ปนั ผลของเจมาร์ทตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ของเจมาร์ท
นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2557

ทัง้ นี้ สัดส่วนจานวนหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่าวได้รบั จัดสรร Pre-emptive Right อาจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั จานวน
หุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่าวถืออยู่ใน เจมาร์ท ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
(Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ แต่จะมีจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรไม่เกินกว่าจานวน
ทีไ่ ด้ขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้แล้วตาม
ตารางข้างต้น
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ทีไ่ ม่ได้มกี ารนาเสนอรายชื่อ
ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีรายชื่อเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของเจมาร์ท ณ วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียนในการกาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ก็ตาม
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9.2 ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ตามทีป่ รากฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ และทีค่ าดว่าจะเป็ นภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชน สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7

บริษทั เจมาร์ท จากัด (มหาชน)/1
นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา
นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
นางมณี สุนทรวาทิน
กลุ่มกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร Pre-emptive Right*
หุน้ สามัญเสนอขายให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เจมาร์ท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right)
หุน้ สามัญเสนอขายประชาชนทัวไป**
่
รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
จานวนหุน้
ร้อยละ
249,999,970
99.99
10
<0.01
10
<0.01
10
<0.01
-

ภายหลังการเสนอขายหุน้
จานวนหุน้
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

หมายเหตุ * ส่วนทีน่ อกเหนือจากส่วนของนายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา และน.ส.ยุวดี พงษ์อชั ฌา
** ขึน้ อยู่กบั การใช้สทิ ธิ Pre-emptive Right ของกลุ่มผูถ้ อื หุ้นเจมาร์ท
/1
รายชือ่ ผูถ้ อื หุ้นใหญ่ของเจมาร์ท 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มี.ค. 2558 (ข้อมูลจาก SET SMART) เป็ นดังนี้
ทัง้ นี้ กลุ่มครอบครัวสุขมุ วิทยา ได้แก่ นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา น.ส.ยุวดี พงษ์อชั ฌา น.ส.จุฑามาศ สุขมุ วิทยา และนายเอกชัย สุขมุ วิทยา
ลาดับ รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้
ร้อยละ
*
1.
กลุ่มครอบครัวสุขมุ วิทยา
203,191,020
38.74
2.
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
39,771,500
7.58
3.
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
12,774,850
2.44
4.
นางโสภิศ แก้วสว่าง
10,000,000
1.91
5.
นายพีรนาถ โชควัฒนา
8,692,338
1.66
6.
นางวราณี เสรีววิ ฒ
ั นา
6,200,000
1.18
7.
นายอดิศกั ดิ ์ นาคเนาวทิม
5,026,675
0.96
8.
นายวรวิทย์ แก้วสว่าง
5,000,000
0.95
9.
นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
5,000,000
0.95
10.
นายณภัทร ปญั จคุณาธร
3,860,000
0.74

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 9.4 นโยบายการจ่ายปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการของ
บริษัท มีอ านาจในการพิจ ารณายกเว้น ไม่ ด าเนิ น การตามนโยบายดัง กล่ า ว หรือ เปลี่ย นแปลงนโยบายดัง กล่ า ว
ได้เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีก่ ารดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
เช่น ใช้เป็ นทุนสารองสาหรับการชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลง
สภาวะตลาด ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ในอนาคต
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