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บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) 

(( 
รายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน)  จ านวนไม่เกนิ  584,921  หุ้น 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 

ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการ  ผู้บริหาร  และ/หรือ  พนักงานบริษัท 
(รวมถงึพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ) (โครงการ  ESOP Scheme) 

 
1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 การจดัให้มกีารออกหุ้นตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามโครงการ  ESOP Scheme ในครัง้นีม้ี
วตัถปุระสงค์ดงันี ้

 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บคุลากรมีความตัง้ใจมุ่งมัน่ทมุเทในการท างานด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม  
มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กร  และจงูใจให้ให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัทในอนาคต 

 เพื่อตอบแทนความทุม่เทในการท างานอยา่งตอ่เนื่องของผู้บริหาร  โดยการร่วมกนัเป็นเจ้าของกิจการ 

 เพื่อรักษาบคุลากรที่ส าคญัให้ปฏิบตัิงานกบับริษัทต่อไปในระยะยาว  อนัเป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

 เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมระหว่างผู้ ถือหุ้นและบริษัทในการที่พนกังานร่วมกันปฏิบตัิงานให้เกิดความมัน่คง
ด้านผลประกอบการของบริษัท  และเกิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคตแก่ผู้ ถือหุ้น 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ช่ือหลกัทรัพย์ : หุ้นสามญัของบริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) (KAMART) 
ประเภท : หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ชนิด : หุ้นสามญั  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  (การ

เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน)  ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและ/หรือพนักงาน  ซึ่งมี
คณุสมบตัิตามที่ก าหนดในข้อ 6. (ตามโครงการ ESOP Scheme)  โดยพนกังานตาม
โครงการ ESOP Scheme จะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด
ในข้อ 7. 

อายขุองโครงการ :  6  เดือน  นบัจากวนัท่ีมกีารเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
จ านวนของหุ้นสามญัที่ : จ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 584,921 หุ้น  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ  0.60  บาท  บริษัทจะ 
เสนอขาย  ท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ (โปรดดรูายละเอยีดการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุในหวัข้อ  “ระยะเวลาการเสนอขาย”) 
ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคา  2  บาทตอ่หุ้น   
ที่มาของการก าหนด : บริษัทอ้างองิราคาจากราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  2 บาทตอ่หุ้นจากการออก 
ราคาเสนอขาย  ใบส าคญัแสดงสทิธิ KAMART – W เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556  และครบ

ก าหนดการใช้สทิธิวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2557 
 
 

เอกสารแนบ  6 
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บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) 

(( 
วิธีการค านวณราคา : 11.79 บาท เป็นราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่ 
ตลาด  ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1  เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 (ระหวา่ง

วนัท่ี 3 – 24 กมุภาพนัธ์ 2560) จาก (www.set.or.th) 
ราคาตลาดเปรียบเทยีบ :  
กบัราคาเสนอขาย   

 
  “วนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ”  หมายถึง  วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีมติให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่
พนกังานตามโครงการ ESOP Scheme และก าหนดรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะท าการเสอนขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงันี ้
  บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใน  3  เดือน  นบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่พนกังานตามโครงการ 
ESOP Scheme โดยหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะเสนอขายจะมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 
584,921 หุ้น  ขายภายใต้โครงการ ESOP Scheme 

ตลาดรองของหุ้นสามญั : บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีทีเ่สนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เพิ่มทนุ  แหง่ประเทศไทย 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1.  การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
  หากมกีารใช้สทิธิซือ้หุ้นครบทัง้หมดจ านวน  574,921 หุ้น    จะท าให้สดัสว่นการถือ

หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิลดลงเทา่กบัร้อยละ  0.09* 
  *ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้ หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นท่ี

ช าระแล้วจ านวน  659,568,809 หุ้น  และ (2) จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
   

ร้อยละ        
       

                    
 

 
2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนทัง้จ านวน  574,921 หุ้น  จะมีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลง  ร้อยละ 0.08  บนสมมตุิฐานราคาตลาดก่อนการ
เสนอขายที่  11.79 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั  
15  วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  1  เมื่อวนัที่  27  
กุมภาพันธ์  2560 (ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 – ข้อมูลจาก 
(www.set.or.th)  โดยมีรายละเอียดการค านวณ  ดงันี ้

 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
 

                                                                  

(       ) ×       

 
  

 

       % 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) 

(( 
    ร้อยละ          

                 

     
 

   
  *ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 

(ราคาตลาด× จ านวนหุ้น        )  (ราคาใช้สทิธิ × จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

จ านวนหุ้น          จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 

 

          
(     ×            )  ( ×        ) 

(                   )
 

 

  *การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น  และการลดลงของราคาหุ้นยงัไมไ่ด้ค านวณรวม
เศษของหุ้นปันผล 3 : 1 จาก (659,568,809 หุ้น / 3) จ านวนไมเ่กิน 10,000 หุ้น 

 
3. วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  จ านวนไม่เกิน 584,921 หุ้นให้แก่กรรมการ  ผู้บริหาร และ/
หรือพนกังาน ตามโครงการ  ESOP Scheme โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
จะเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  (ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อ
หุ้น”) วนัจองซือ้  และจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่พนกังานแต่ละรายจะได้รับตามโครงการ  ESOP Scheme รวมถึง
หลกัเกณฑ์เง่ือนไข  และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 นอกเหนือจากกรณีที่ระบไุว้ในข้อ 4 และข้อ 5 ดงัที่กลา่วต่อไปนัน้  จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่คณะกรรมการ
บริษัท  และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเสนอขายให้แกพ่นกังานแตล่ะรายจะได้รับตามโครงการ ESOP 
Scheme จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 5  ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดที่เสนอขายตามโครงการ ESOP 
Scheme ทัง้นี ้ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ  บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเสนอ
ขายให้แก่พนกังานแตล่ะรายตามที่ระบใุนข้อ 4   และ ข้อ 5 นัน้จะมีจ านวนไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 5 
ดงักลา่ว 
 

4. รายชื่อกรรมการของบริษัท ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับ
การเสนอขายในครัง้นี ้ มดีังต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับ
การเสนอขาย 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
จะได้รับการเสนอขายต่อจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 
1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 35,562 ร้อยละ 6.19 

2. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ กรรมการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

3. นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

4. พลโทกอบบญุ  วิชิต กรรมการ ไม่เกิน 35,562 ร้อยละ 6.19 

5. นายพฒุธิร  จิรายสุ กรรมการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

6. นายพริษฐ์   ทีฆคีรีกลุ กรรมการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

7. นายประสทิธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช กรรมการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

8. นายเซียะ ซนิ ล ู กรรมการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 
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บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) 

(( 
5.   รายละเอียดของพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท (รวมถงึพนักงานซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ)  ที่ได้รับ

การเสนอขายจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้
1. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ี
จะได้ รับการ
เสนอขาย  
(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับการเสนอ
ขายต่อจ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทัง้หมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 
1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ  4.12 
2. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ  4.12 

3. นายวงศ์ววิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ  4.12 

 
2. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ี
จะได้รับการ
เสนอขาย  
(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับการเสนอ
ขายต่อจ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทัง้หมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 
1. นางทศันี   อุ่นเจริญ รองกรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

2. นางสาวสวุรรณี   ธาราชีวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานบญัชี 

ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

3. นางสาวชลธิดา   ทีฆคีรีกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานการตลาด 

ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

4. นางอุ่นเรือน   อรุณวศิวกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานคลงัสินค้าและจดัส่ง 

ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

5. นายพงศ์ววิฒัน์   ทีฆคีรีกลุ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ 

ไม่เกิน 23,708 ร้อยละ 4.12 

6. นายสจัจะพงษ์   ยงสกลุ
โรจน์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ – 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่เกิน 17,781 ร้อยละ 3.09 

7. นางสมศรี   วริิยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี ไม่เกิน 17,781 ร้อยละ 3.09 

8. นางสาวณฐันนัท์  เหมือนสิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
ปฏิบตักิารช่องทางโมเดร์ินเทรด
(รักษาการ) 

ไม่เกิน 17,781 ร้อยละ 3.09 
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บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) 

(( 
3.  สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอ

ขายในครัง้นีเ้กินกว่าร้อยละห้า 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

รวมจ านวนหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุที่จะได้รับการ

เสนอขาย 

(หุ้น) 

รวมร้อยละของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุเกินกวา่ร้อยละ 5 ที่จะได้รับการ

เสนอขายตอ่จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ทัง้หมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 

1.    นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร, กรรมการผู้จดัการ 

ไมเ่กิน 59,270 ร้อยละ 10.31 

2.   นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ กรรมการ, รองกรรมการ
ผู้จดัการ 

ไมเ่กิน 47,416 ร้อยละ 8.24 

3.   นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ, ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้จดัการ 

ไมเ่กิน 47,416 ร้อยละ 8.24 

4.   พลโทกอบบญุ  วิชิต กรรมการ ไมเ่กิน 35,562 ร้อยละ 6.19 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
1.   นายวิวัฒน์  ทีฆคีรีกุล 
 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นายวิวฒัน์เป็นผู้บริหารหลกัของบริษัทที่เป็นก าลงัส าคญัในการน าพา

บริษัทให้ผา่นพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ  และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์  และเป็นที่รู้จกัดีในแวดวง
ธุรกิจ  เป็นผู้มีวิสยัทศัน์กว้างไกล  มีความรู้ความสามารถในการจัดการและบริหารงาน  นายวิวฒัน์ได้ทุ่มเท
แรงใจแรงกายอยา่งเต็มที่ในการบริหารกิจการ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทมาโดยตลอด  จึงเห็นควร
เสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นายวิวฒัน์  เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
บริหารงานบริษัทด้วยดีตลอดมา  และเพื่อเป็นแรงจงูใจให้นายวิวฒัน์สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัทในอนาคต 

2. นายไกรวิทย์  สัตยภวิัฒน์  
 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่นายไกรวิทย์เป็นหนึง่ในผู้บริหารที่ร่วมผลกัดนัให้บริษัทผ่านพ้นจากวิกฤต

เศรษฐกิจ  และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์  และเป็นที่รู้จักดีในแวดวงธุรกิจ  ตลอดจนได้ทุ่มเท
แรงใจแรงกายอยา่งเต็มที่ในการบริหารกิจการ  และเพื่อเป็นการตอบแทนความทุม่เทของนายไกรวิทย์  และเพื่อ
เป็นการจูงใจให้นายไกรวิทย์เป็นผู้บริหารของบริษัทต่อไป  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่นายไกรวิทย์ 

3. นายวงศ์วิวัฒน์  ทีฆคีรีกุล 
 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่นายวงศ์วิวฒัน์เป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมผลกัดนัให้บริษัทผ่านพ้นจาก

วิกฤตเศรษฐกิจ  และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ  ร่วมก าหนดทิศทางกลยทุธ์องศ์
กรเป็นผู้บริหารที่มีความมุง่มัน่ทุม่เทและเสยีสละในการท างานให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทมาโดยตลอด  จึงเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นายวงศ์วิวฒัน์  เพื่อเป็นการ
ตอบแทนความทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการบริหารงานบริษัทด้วยดีตลอดมา  และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นาย
วงศ์วิวฒัน์ร่วมท างานกบับริษัทในระยะยาวเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) 

(( 
4. พลโทกอบบุญ  วิชิต 
 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพลโทกอบบญุ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้  ความช านาญในด้านการบริหาร

จดัการมายาวนาน  และประสบการณ์ที่กว้างขวาง  ซึ่งบริษัทคาดว่าพลโทกอบบุญสามารถน าประสบการณ์
และความช านาญที่มีอยูม่าใช้ประโยชน์ส าหรับบริษัทได้  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่พลโทกอบบญุ  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พลโทกอบบญุน าพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า  ประสบ
ความส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต 

หมายเหตุ : จ านวนที่ก าหนดเป็นจ านวนหุ้นสงูสดุที่พนกังานแตล่ะคนจะได้รับการเสนอขาย  ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
พนกังานแตล่ะคนจะได้รับการเสนอขายขึน้อยูก่บัต าแหนง่  ขอบเขตหน้าที่  และความรับผิดชอบของพนกังานแต่
ละคน  อยา่งไรก็ตาม  จ านวนหุ้นท่ีพนกังานแตล่ะคนจะได้รับจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนสงูสดุที่ก าหนดในตาราง 

 ผลประโยชน์ที่พนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเมื่อค านวณเป็นตวัเงินโดย
ค านวณจากผลตา่งของราคาเสนอขายและราคาตลาด 

 
6. คุณสมบัตขิองพนักงานที่จะได้รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ต้องมีสถานะเป็นพนกังานของบริษัท ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
(2) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่พนกังานแต่ละรายจะได้รับไม่จ าเป็นต้องเท่ากนั  ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง  ขอบเขต

หน้าที่  และความรับผิดชอบ  รวมถึงผลงานและประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท  โดยคณะกรรมการ  และ/หรือ  
บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะป็นผู้ก าหนดรายช่ือพนกังานและ/หรือคณุสมบตัิของพนกังานของบริษัทที่
จะได้รับเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและจ านวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่พนกังานแต่ละรายตามโครงการ ESOP 
Scheme 
 

7.  เงื่อนไขการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme 
4.1 คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้มีอ านาจก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญั

เพิ่มทนุท่ีพนกังานตามโครงการ  ESOP Scheme แต่ละรายมีสิทธิได้รับส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
โดยอาจก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายรวมทัง้มีอ านาจก าหนดจ านวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีจะใช้สทิธิจองซือ้ได้ดงักลา่ว  ตลอดจนให้มีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ
ก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีมีการเสนอขายตามโครงการ ESOP Scheme 

4.2 นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.3 ดงัที่จะกลา่วตอ่ไป  พนกังานตามโครงการ  ESOP Scheme ที่จะจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ก าหนดไว้ได้นัน้จะต้องมีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทใน
วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

4.3 ในกรณีที่พนกังานตามโครงการ  ESOP Scheme สิน้สุดสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทเนื่องจากการ
เกษียณอายุตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทและ/หรือ  หรือเสียชีวิต  ภายหลงับริษัทประกาศผลการให้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัของพนกังานแตล่ะคน  แตก่่อนหรือในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ก าหนดภายใต้เง่ือนไขเดิมทกุประการ  
โดยในกรณีเสยีชีวิต  ทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

4.4 พนกังานตามโครงการ  ESOP Scheme  จะต้องจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิของตน  พร้อมทัง้ช าระเงินค่า
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือวนัอื่นที่ขยายออกไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายก าหนด 
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บริษัท  คาร์มาร์ท  จ ากดั (มหาชน) 

(( 
8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 พนกังานท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามโครงการ  ESOP Scheme จะถกู
ห้ามขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรร  เป็นระยะเวลา  1  ปีนบัจากวนัท่ีได้รับกรรมสทิธ์ิในหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามโครงการ ESOP 
Scheme 
 

9.  การด าเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่พนกังานของบริษัท  โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายต่อ
พนกังานของบริษัทจะอยู่ภายใต้กฏระเบียบ  เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 32/2551 เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน  ลงวนัท่ี 15  ธนัวาคม  2551 
 

10.  สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 
 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ  ESOP  Scheme  ในครัง้นี ้ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม  และมีสิทธิ
ออกเสยีง  ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ  10  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม  มีสิทธิ
คดัค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
 มติขอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามโครงการ  ESOP Scheme  ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน  (รวมถึงพนกังานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ)  รายใดที่ได้รับการเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ จะต้องเป็นมติ
อนมุตัิส าหรับพนกังานดงักลา่วเป็นรายบคุคล  โดยมติอนมุตัิส าหรับแต่ละบคุคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อย 
ละ 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  มีสทิธิคดัค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้
นี ้
 


