ลส 001/60
27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

แจ้ งการจ่ายเงินปั นผล และเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2560 (แก้ ไขตามตัวอักษรสีน ้าเงิน 2)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หารและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
2.แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ตามที่บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด(มหาชน) ได้ มีการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผล และเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2560 มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 และกาไรสะสม และจ่ ายเงินปั นผล
มีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2559 และกาไรสะสม และจ่ายเงิน
ปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้
เมื่อหักกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็ นจานวนเงิน 138,509,449.890 บาท คงเหลือเป็ นเงิน
ปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้จ่ายในรู ป
หุ้นสามัญจานวน 219,856,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1
หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 131,913,762 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา 0.20
บาทต่อหุ้น และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรื อคิดเป็ นเงินจานวนเงินไม่เกิน 46,169,816.63 บาท เงิน
ปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกาหนด
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560
2. เรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
โดยกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมห้ องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส เลขที่ 2 ถ. เจริ ญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันนุช),
สีพ่ ระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุม
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วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการ
พิจารณา รั บรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมถึ งผู้สอบบัญ ชี ได้
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ ว เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
3.2 พิจารณาการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ดังนี ้
1. พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้
- นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ
- นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรื อ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ
- นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ
- นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี
2560
2. พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,642,000.00 บาท จากค่าสอบ
บัญชีในปี 2559 จานวนเงิน 1,520,000.00 บาท
3.3 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและ
พิจารณาค่ าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทสาหรับปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระ
จานวน 3 ท่าน คือ 1) นายวงศ์วิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ 2) นายเซียะ ซินลู และ 3) นายพริ ษฐ์ ทีฆคีรีกุล
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้ อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
แต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1) นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆ คี รีกุล 2) นายเซี ย ะ ซิ น ลู และ 3) นายพริ ษฐ์ ที ฆคี รี กุล และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทฯ ไว้ ไม่เกิน 5 ล้ านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
3.4 พิจารณาอนุมัติการกาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายปั นผลประจาปี 2559 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล และจ่ายเป็ นเงินสด
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3.5

3.6

3.7

3.8

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 และกาไรสะสม
และจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ
ประจาปี 2559 และกาไรสะสม และจ่ายเงินปั นผลตามคณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปั นผล
ครัง้ นี ้จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึง่
การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็ นจานวน
เงิน 138,509,449.89 บาท คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้จ่ายในรู ปหุ้นสามัญจานวน 219,856,270 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวม
มูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 131,913,762 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่าย
เป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรื อคิด
เป็ นเงินจานวนเงินไม่เกิน 46,169,816.63 บาท เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรา
กฎหมายกาหนด
พิจารณาอนุ มัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อรองรั บการเสนอขายหุ้นให้ แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท
จานวนหุ้นไม่เกิน 584,921 หุ้นเพื่อขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริษัท โครงการ
(ESOP Scheme) รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
(ตามเอกสารแนบ1) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทจานวน 431,191 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท จานวน 258,714.60 บาท จากทุนจด
ทะเ บี ย นเ ดิ ม 660,000,000 หุ้ น จ านวน 396,000,000 บา ท เป็ น 659,568,809 หุ้ น จ า นว น
395,741,285.40 บาท โดยตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายออกจานวน 431,191 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิ์ ซื ้อหุ้น (KAMART-W) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ทังนี
้ ้การใช้ สิทธิ์ซื ้อหุ้นได้ สิ ้นสุดแล้ วใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไข เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไข เพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน

Page 3 of 6

เดิม ข้ อ 4

ใหม่ ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

396,000,000
660,000,000
0.60
โดยแยกออกเป็ น
660,000,000


ทุนจดทะเบียน

395,741,285.40 บาท

แบ่งออกเป็ น

659,568,809 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

0.60 บาท
โดยแยกออกเป็ น
659,568,809 หุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

บาท
หุ้น
บาท

สามร้ อยเก้ าสิบหกล้ านบาท)
(หกร้ อยหกสิบล้ านหุ้น)
(หกสิบสตางค์)

หุ้น
หุ้น

(หกร้ อยหกสิบล้ านหุ้น)
()

 หุ้น

(สามร้ อยเก้ าสิบห้ าล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสอง
ร้ อยแปดสิบห้ าบาทสี่สิบสตางค์)
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านห้ าแสนหกหมื่นแปดพันแปด
ร้ อยเก้ าหุ้น)
(หกสิบสตางค์)
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านห้ าแสนหกหมื่นแปดพันแปด
ร้ อยเก้ าหุ้น)
()

3.9

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล และเสนอ
ขายหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท ฯ จากทุนจดทะเบีย นเดิ ม 659,568,809 หุ้น จานวน 395,741,285.40 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 880,000,000 หุ้น จานวน 528,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน
220,431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และเสนอขายหุ้นให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
3.10 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4.เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไข เพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
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เดิม ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

395,741,285.40 บาท

แบ่งออกเป็ น

659,568,809 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

0.60 บาท
โดยแยกออกเป็ น
659,568,809 หุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใหม่ ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

 หุ้น
528,000,000.00
880,000,000
0.60
โดยแยกออกเป็ น
880,000,000


(สามร้ อยเก้ าสิบห้ าล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึง่
พันสองร้ อยแปดสิบห้ าบาทสี่สิบสตางค์)
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านห้ าแสนหกหมื่นแปดพันแปด
ร้ อยเก้ าหุ้น)
(หกสิบสตางค์)
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านห้ านแสนหกหมื่นแปดพันแปด
ร้ อยเก้ าหุ้น)
()

บาท
หุ้น
บาท

(ห้ าร้ อยยี่สิบแปดล้ านบาท)
(แปดร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น)
(หกสิบสตางค์)

หุ้น
หุ้น

(แปดร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น)
()

3.11 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผลและเศษของหุ้น
ให้ เสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP
Scheme)
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ จัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน จ านวน
219,856,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และ
เศษของหุ้นปั นผล 3:1 จาก (659,568,809 หุ้น/3 ) จานวนไม่เกิน 10,000 หุ้นให้ นามาเสนอขายให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษั ทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme) เพื่อให้ ทนุ รับชาระ
เท่ากับทุนจดทะเบียนบริ ษัท
3.12 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้ แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจานวน 574,921 หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน
574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น เสนอขายหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษัท
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันอังคารที่
14 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็ปไซด์ของบริ ษัทฯ ที่ www.karmarts.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
………………………………
(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารแนบ 1

บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
((
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) จานวนไม่ เกิน 584,921 หุ้น
ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท
ภายใต้ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท
(รวมถึงพนักงานซึ่งดารงตาแหน่ งกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme)
1.

วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การจัดให้ มกี ารออกหุ้นตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามโครงการ ESOP Scheme ในครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์ดงั นี ้
 เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรมีความตังใจมุ
้ ่งมัน่ ทุมเทในการทางานด้ วยผลตอบแทนที่เหมาะสม
มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าขององค์กร และจูงใจให้ ให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัทในอนาคต
 เพื่อตอบแทนความทุม่ เทในการทางานอย่างต่อเนื่องของผู้บริ หาร โดยการร่วมกันเป็ นเจ้ าของกิจการ
 เพื่อรักษาบุคลากรที่สาคัญให้ ปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทต่อไปในระยะยาว อันเป็ นผลดีต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
 เพื่อสร้ างประโยชน์ร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นและบริ ษัทในการที่พนักงานร่ วมกันปฏิบตั ิงานให้ เกิดความมัน่ คง
ด้ านผลประกอบการของบริ ษัท และเกิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคตแก่ผ้ ถู ือหุ้น

2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชื่อหลักทรัพย์
:
หุ้นสามัญของบริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) (KAMART)
ประเภท
:
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชนิด
:
หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
วิธีการเสนอขาย
:
บริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (การ
เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ) ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและ/หรื อ พนัก งาน ซึ่ง มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดในข้ อ 6. (ตามโครงการ ESOP Scheme) โดยพนักงานตาม
โครงการ ESOP Scheme จะมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนด
ในข้ อ 7.
อายุของโครงการ
:
6 เดือน นับจากวันที่มกี ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนของหุ้นสามัญที่ :
จานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 584,921 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท บริ ษัทจะ
เสนอขาย
ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในหัวข้ อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น :
บริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 2 บาทต่อหุ้น
ที่มาของการกาหนด :
บริ ษัทอ้ างอิงราคาจากราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ 2 บาทต่อหุ้นจากการออก
ราคาเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ KAMART – W เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และครบ
กาหนดการใช้ สทิ ธิวนั ที่ 7 พฤษภาคม 2557
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วิธีการคานวณราคา
ตลาด

:

ราคาตลาดเปรี ยบเทียบ :
กับราคาเสนอขาย

ระยะเวลาการเสนอขาย :

ตลาดรองของหุ้นสามัญ :
เพิ่มทุน
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
((
11.79 บาท เป็ นราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ระหว่าง
วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2560) จาก (www.set.or.th)
(

)×

%

“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีมติให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่
พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme และกาหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
บริ ษัทจะทาการเสอนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
บริ ษัทจะทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่พนักงานตามโครงการ
ESOP Scheme โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายจะมีจานวนรวมกัน ไม่เกิ น
584,921 หุ้น ขายภายใต้ โครงการ ESOP Scheme
บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ทเี่ สนอขายในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบทังหมดจ
้
านวน 574,921 หุ้น จะทาให้ สดั ส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 0.09*
*คานวณจากจานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้ หารด้ วยผลบวกของ (1) จานวนหุ้นที่
ชาระแล้ วจานวน 659,568,809 หุ้น และ (2) จานวนหุ้นรองรับทีอ่ อกในครัง้ นี ้
ร้ อยละ

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นครบถ้ วนทังจ
้ านวน 574,921 หุ้น จะมีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลง ร้ อยละ 0.08 บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนการ
เสนอขายที่ 11.79 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 (ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 – ข้ อมูลจาก
(www.set.or.th) โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี ้
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
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((
ร้ อยละ

*ราคาตลาดหลังเสนอขายคานวณจาก
(ราคาตลาด × จานวนหุ้น

)

จานวนหุ้น

(

(ราคาใช้ สทิ ธิ × จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

×
(

)

( ×

)
)

*การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และการลดลงของราคาหุ้นยังไม่ได้ คานวณรวม
เศษของหุ้นปั นผล 3 : 1 จาก (659,568,809 หุ้น / 3) จานวนไม่เกิน 10,000 หุ้น
3. วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทจะดาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 584,921 หุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อพนักงาน ตามโครงการ ESOP Scheme โดยคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมาย
จะเป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน “ราคาเสนอขายต่อ
หุ้น”) วันจองซื ้อ และจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานแต่ละรายจะได้ รับตามโครงการ ESOP Scheme รวมถึง
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 5 ดังที่กล่าวต่อไปนัน้ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเสนอขายให้ แก่พนักงานแต่ละรายจะได้ รับตามโครงการ ESOP
Scheme จะมีจานวนไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่เสนอขายตามโครงการ ESOP
Scheme ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเสนอ
ขายให้ แก่พนักงานแต่ละรายตามที่ระบุในข้ อ 4 และ ข้ อ 5 นันจะมี
้
จานวนไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 5
ดังกล่าว
4. รายชื่อกรรมการของบริษัท ที่ได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับ
การเสนอขายในครัง้ นี ้ มีดังต่ อไปนี ้
รายชื่อ
1. นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จะได้ รับ
การเสนอขาย
(หุ้น)
ไม่เกิน 35,562
ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จะได้ รับการเสนอขายต่ อจานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดตามโครงการ
ESOP Scheme
ร้ อยละ 6.19
ร้ อยละ 4.12

นายไกรวิทย์ สัตยภิวฒ
ั น์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ

นายวงศ์วิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ

กรรมการ

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12

พลโทกอบบุญ วิชิต

กรรมการ

ไม่เกิน 35,562

ร้ อยละ 6.19

นายพุฒธิ ร จิรายุส

กรรมการ

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12

นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกลุ
นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

กรรมการ

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12

กรรมการ

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12

นายเซียะ ซิน ลู

กรรมการ

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12
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((
5. รายละเอียดของพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงพนักงานซึ่งดารงตาแหน่ งกรรมการ) ที่ได้ รับ
การเสนอขายจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้
1. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารซึ่งดารงตาแหน่ งกรรมการ
รายชื่อ

1. นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวฒ
ั น์
3. นายวงศ์ววิ ฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ

ตาแหน่ ง

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

จานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่
จะได้ รับการ
เสนอขาย
(หุ้น)
ไม่เกิน 23,708
ไม่เกิน 23,708
ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละของจานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จะได้ รับการเสนอ
ขายต่ อจานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทัง้ หมดตามโครงการ
ESOP Scheme
ร้ อยละ 4.12
ร้ อยละ 4.12
ร้ อยละ 4.12

จานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่
จะได้ รับการ
เสนอขาย
(หุ้น)
ไม่เกิน 23,708
ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละของจานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จะได้ รับการเสนอ
ขายต่ อจานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทัง้ หมดตามโครงการ
ESOP Scheme
ร้ อยละ 4.12
ร้ อยละ 4.12

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12

ไม่เกิน 23,708

ร้ อยละ 4.12

ไม่เกิน 17,781

ร้ อยละ 3.09

ไม่เกิน 17,781
ไม่เกิน 17,781

ร้ อยละ 3.09
ร้ อยละ 3.09

2. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางทัศนี อุ่นเจริ ญ
2. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสาย
งานบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสาย
งานการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสาย
งานคลังสินค้ าและจัดส่ง
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ าย
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ –
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกลุ
4. นางอุ่นเรื อน อรุ ณวิศวกุล
5. นายพงศ์ววิ ฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
6. นายสัจจะพงษ์ ยงสกุล

โรจน์
7. นางสมศรี วิริยะ
8. นางสาวณัฐนันท์ เหมือนสิงห์

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
ปฏิบตั กิ ารช่องทางโมเดิร์นเทรด
(รักษาการ)
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3. สรุ ปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอ
ขายในครัง้ นีเ้ กินกว่ าร้ อยละห้ า
รวมร้ อยละของจานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
รายชื่อ

1. นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวฒ
ั น์
3. นายวงศ์วิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
4. พลโทกอบบุญ วิชิต

ตาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ
บริหาร, กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ, รองกรรมการ
ผู้จดั การ
กรรมการ, ผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การ
กรรมการ

รวมจานวนหุ้นสามัญ

ทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ที่จะได้ รับการ

เพิ่มทุนที่จะได้ รับการ

เสนอขายต่อจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เสนอขาย

ทังหมดตามโครงการ
้

(หุ้น)

ESOP Scheme

ไม่เกิน 59,270

ร้ อยละ 10.31

ไม่เกิน 47,416

ร้ อยละ 8.24

ไม่เกิน 47,416

ร้ อยละ 8.24

ไม่เกิน 35,562

ร้ อยละ 6.19

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
1. นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า นายวิวฒ
ั น์เป็ นผู้บริ หารหลักของบริ ษัทที่เป็ นกาลังสาคัญในการนาพา
บริ ษัทให้ ผา่ นพ้ นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็ นผู้บริ หารที่มีความรู้ และประสบการณ์ และเป็ นที่ร้ ู จกั ดีในแวดวง
ธุรกิจ เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีความรู้ ความสามารถในการจัดการและบริ หารงาน นายวิวฒ
ั น์ได้ ท่มุ เท
แรงใจแรงกายอย่างเต็มที่ในการบริ หารกิจการ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควร
เสนอให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ นายวิวฒ
ั น์ เพื่อเป็ นการตอบแทนความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
บริ หารงานบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ นายวิวฒ
ั น์สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัทในอนาคต
2. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่านายไกรวิทย์เป็ นหนึง่ ในผู้บริ หารที่ร่วมผลักดันให้ บริ ษัทผ่านพ้ นจากวิกฤต
เศรษฐกิจ และเป็ นผู้บริ หารที่มีความรู้ และประสบการณ์ และเป็ นที่ร้ ู จักดีในแวดวงธุรกิจ ตลอดจนได้ ท่มุ เท
แรงใจแรงกายอย่างเต็มที่ในการบริ หารกิจการ และเพื่อเป็ นการตอบแทนความทุม่ เทของนายไกรวิทย์ และเพื่อ
เป็ นการจูงใจให้ นายไกรวิทย์ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่นายไกรวิทย์
3. นายวงศ์ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่านายวงศ์วิวฒ
ั น์เป็ นอีกหนึ่งในผู้บริ หารที่ร่วมผลักดันให้ บริ ษัทผ่านพ้ นจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ และเป็ นผู้บริ หารที่มีความรู้ความสามารถในการบริ หารจัดการ ร่วมกาหนดทิศทางกลยุทธ์องศ์
กรเป็ นผู้บริ หารที่มีความมุง่ มัน่ ทุม่ เทและเสียสละในการทางานให้ แก่บริ ษัทอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นายวงศ์วิวฒ
ั น์ เพื่อเป็ นการ
ตอบแทนความทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการบริ หารงานบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ นาย
วงศ์วิวฒ
ั น์ร่วมทางานกับบริ ษัทในระยะยาวเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
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4. พลโทกอบบุญ วิชิต
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าพลโทกอบบุญ เป็ นผู้บริ หารที่มีความรู้ ความชานาญในด้ านการบริ หาร
จัดการมายาวนาน และประสบการณ์ ที่กว้ างขวาง ซึ่งบริ ษัทคาดว่าพลโทกอบบุญสามารถนาประสบการณ์
และความชานาญที่มีอยูม่ าใช้ ประโยชน์สาหรับบริ ษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่พลโทกอบบุญ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ พลโทกอบบุญนาพาบริ ษัทให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ประสบ
ความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ในอนาคต
หมายเหตุ : จานวนที่กาหนดเป็ นจานวนหุ้นสูงสุดที่พนักงานแต่ละคนจะได้ รับการเสนอขาย ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
พนักงานแต่ละคนจะได้ รับการเสนอขายขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่ง ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่
ละคน อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่พนักงานแต่ละคนจะได้ รับจัดสรรจะไม่เกินจานวนสูงสุดที่กาหนดในตาราง
ผลประโยชน์ที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อคานวณเป็ นตัวเงินโดย
คานวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด
6. คุณสมบัตขิ องพนักงานที่จะได้ รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(1) ต้ องมีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษัท ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
(2) จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานแต่ละรายจะได้ รับไม่จาเป็ นต้ องเท่ากัน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ตาแหน่ง ขอบเขต
หน้ าที่ และความรั บผิดชอบ รวมถึงผลงานและประโยชน์ ที่ทาให้ แก่บริ ษัท โดยคณะกรรมการ และ/หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะป็ นผู้กาหนดรายชื่อพนักงานและ/หรื อคุณสมบัติของพนักงานของบริ ษัทที่
จะได้ รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจานวนหุ้นที่จะเสนอขายให้ แก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการ ESOP
Scheme
7.

เงื่อนไขการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme
4.1 คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็ นผู้มีอานาจกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme แต่ละรายมีสิทธิได้ รับสาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยอาจกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการเสนอขายรวมทังมี
้ อานาจกาหนดจานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะใช้ สทิ ธิจองซื ้อได้ ดงั กล่าว ตลอดจนให้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการ
กาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการเสนอขายตามโครงการ ESOP Scheme
4.2 นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.3 ดังที่จะกล่าวต่อไป พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme ที่จะจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กาหนดไว้ ได้ นนจะต้
ั้
องมีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษัทใน
วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
4.3 ในกรณีที่พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme สิ ้นสุดสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษัทเนื่องจากการ
เกษี ยณอายุตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทและ/หรื อ หรื อเสียชีวิต ภายหลังบริ ษัทประกาศผลการให้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญของพนักงานแต่ละคน แต่ก่อนหรื อในวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กาหนดภายใต้ เงื่อนไขเดิมทุกประการ
โดยในกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมจะเป็ นผู้มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
4.4 พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme จะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน พร้ อมทังช
้ าระเงินค่า
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อวันอื่นที่ขยายออกไปตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายกาหนด
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บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
((
8. ข้ อผูกพันระหว่ างบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
พนักงานที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme จะถูก
ห้ ามขายหุ้นที่ได้ รับจัดสรร เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้ รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP
Scheme
9. การด าเนิ นการของบริ ษัทเกี่ ยวกั บการขออนุ ญ าตและการเสนอขายหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ น ต่ อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจะดาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่พนักงานของบริ ษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อ
พนักงานของบริ ษัทจะอยู่ภายใต้ กฏระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
10. สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ โครงการ ESOP Scheme ในครัง้ นี ้ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม มี สิทธิ
คัดค้ านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
มติขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme ให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการ) รายใดที่ได้ รับการเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดที
้
่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ จะต้ องเป็ นมติ
อนุมตั ิสาหรับพนักงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคล โดยมติอนุมตั ิสาหรับแต่ละบุคคลต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อย
ละ 5 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม มีสทิ ธิคดั ค้ านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้
นี ้
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) (“KAMART”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน/เพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 396,000,000 บาท เป็ น 395,741,285.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้น ที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายออก 431,191 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น (KAMART – W) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2556 ทังที
้ ่การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นได้ สิ ้นสุดแล้ วในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และ
- เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทจาก 395,741,285.40 บาท เป็ น 528,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จานวน
220,431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท รวม 132,258,714.60 ล้ านบาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญจานวน 220,431,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท รวม
132, 258,714.60 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
ผู้ถือหุ้นเดิม
219,856,270
3:1

ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้ และ
หมายเหตุ
(บาทต่ อหุ้น)
ชาระเงินค่ าหุ้น

บริ ษัทฯ จ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ เพื่อรองรับการ
ผู้ถื อหุ้นเดิ มในอัตราส่วน 3 จ่ายปั นผล และ
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล
โครงการ ESOP
Scheme
2.00
หลังจากได้ รับการอนุมตั ิจาก เพื่อรองรับ
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นวั น ที่ 27 ESOP Scheme
เมษายน 2560

กรรมการ ผู้บริ หาร และ/ ไม่เกิน 574,921

หรื อ พนักงาน ตาม
โครงการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่
(ESOP Scheme)
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพรบ. หลักทรัยพ์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายปั นผล
เป็ นวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทฯ จะจ่ายเป็ นเงิน
สดให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
2.3 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร
 ไม่มี 
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมห้ อง บอลรู ม 3 รอยัล
ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส เลขที่ 2 ถ. เจริ ญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันนุช), สีพ่ ระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม
2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1 การอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
4.2 การดาเนินการจดทะเบียนการเพิม่ ทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ ไขบริ คณห์สนธิ ตลอดจนเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้ าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อจัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เพื่อเป็ นการตอบแทนการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปั นผล และ
ตอบแทนกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริ ษัทฯ
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
6.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่สาคัญให้ ปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทฯ ต่อไปในระยะยาว
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิที่เหลือจากหักเงิน
สารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปั นผล จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลของบริ ษัทในอนาคต
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
– ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธิปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับปั นผล
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์สนิ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น สาหรับการรับปั นผล
กาหนดจ่ายปั นผล

วัน เดือน ปี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560
วันที่ 15 มีนาคม 2560
วันที่ 27 เมษายน 2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

…………………………………..
(นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ )
กรรมการบริษัท

…………………………………..
(นายวงศ์ววิ ฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ )
กรรมการบริษัท
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