ลส 001/60
27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

แจ้ งการจ่ายเงินปั นผล และเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด(มหาชน) ได้ มีการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผล และเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560 มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสําหรั บผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 และกําไรสะสม และจ่ ายเงินปั นผล
มีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2559 และกําไรสะสม และจ่ายเงิน
ปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้
เมื่อหักกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็ นจํานวนเงิน 138,509,449.890 บาท คงเหลือเป็ นเงิน
ปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้จ่ายในรูป
หุ้นสามัญจํานวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1
หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 132,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา 0.20
บาทต่อหุ้น และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรื อคิดเป็ นเงินจํานวนเงินไม่เกิน 46,169,816.63 บาท เงิน
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกําหนด
ปั นผลทังหมดจะถู
โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560
2. เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
โดยกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมแกรนด์ คอนเฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริ ญนคร 17 ถนนเจริ ญนคร แขวงบางลําภู
ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 3

เรื่ องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ได้ ตรวจสอบและลง
นามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ ว เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
3.2 พิจารณาการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ดังนี ้
1. พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 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
ทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจําปี
2560
2. พิจารณากําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,642,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี
ในปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 1,520,000.00 บาท
3.3 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระและ
พิจารณาค่ าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทสําหรั บปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน คือ 1) นายวงศ์วิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกุล 2) นายเซียะ ซินลู และ 3) นายพริ ษฐ์ ทีฆคีรีกุล
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้ อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตัง้
ั น์ ทีฆบุคคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1) นายวงศ์วิวฒ
คีรีกลุ 2) นายเซียะ ซินลู และ 3) นายพริ ษฐ์ ทีฆคีรีกลุ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ไว้ ไม่
เกิน 5 ล้ านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
3.4 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ปั นผลประจําปี 2559 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล และจ่ายเป็ นเงินสด
3.5 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559 และกําไรสะสม
และจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ประจําปี 2559 และกําไรสะสม และจ่ายเงินปั นผลตามคณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปั นผลครัง้
นี ้จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 316,593,028.32 บาท ซึง่ การ
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จ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็ นจํานวนเงิน
138,509,449.890 บาท คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 178,083,578.43 บาท การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้จ่ายในรู ปหุ้นสามัญจํานวน 220,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่า
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 132,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั น
ผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรื อคิดเป็ นเงินจํานวน
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกําหนด
เงินไม่เกิน 46,169,816.63 บาท เงินปั นผลทังหมดจะถู
3.6 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 396,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 528,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จํานวน 220,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.60 บาท และให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาต่อไป
3.7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4.
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ แก้ ไข เพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
เดิม ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน
396,000,000.00 บาท (สามร้ อยเก้ าสิบหกล้ านบาท)
แบ่งออกเป็ น
660,000,000
หุ้น (หกร้ อยหกสิบล้ านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.60 บาท (หกสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
660,000,000
หุ้น (หกร้ อยหกสิบล้ านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
 หุ้น ()
ใหม่ ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน
528,000,000.00 บาท (ห้ าร้ อยยี่สบิ แปดล้ านบาท)
แบ่งออกเป็ น
880,000,000
หุ้น (แปดร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.60 บาท (หกสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
880,000,000
หุ้น (แปดร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
 หุ้น ()
3.8 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริ ษัทเพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
จํานวน 220,000,000 หุ้น
ความเห็น คณะกรรมการ เห็น ควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น สามัญ พิจ ารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน จํ า นวน
220,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น
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3.9 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรหุ้นสามัญ 431,191 หุ้น จากการออก KAMART – W และที่เหลือจากการ
จ่ ายหุ้นปั นผลในครั ง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญ 431,191 หุ้น
จากการออก KARMART – W และที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปั นผลในครัง้ นี ้ ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ จํานวนหุ้นสามัญเท่ากับทุนจดทะเบียน 880,000,000 หุ้น และ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจใน
การกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นสามัญที่เหลือ
วาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันอังคารที่
14 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.karmarts.co.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
………………………………
(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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