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                        ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเ่สนอ 

วาระที่ 3.2       พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
           ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ 2560 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  โดยให้  
 1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3182  และ/หรือ   
 2.  นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3516  และ/หรือ   
 3.  นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3972  และ/หรือ   
 4.  นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4521  และ/หรือ   
 5.  นางสาวรสพร   เดชอาคม            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5659  และ/หรือ   
 6.  นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5872   

ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจ าปี  2560 และก าหนดคา่สอบ
บญัชีประจ าปี  2560 เป็นจ านวนเงิน 1,642,0000.00 บาท จากคา่สอบบญัชี ในปี 2559  เป็นจ านวนเงิน 1,520,000.00 บาท       

          ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี  และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 
2559 เป็นจ านวนเงิน 1,642,0000.00 บาทตามที่เสนอ 

วาระที่ 3.3   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระและพิจารณา 
              คา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 

          ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุทราบวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทระบวุา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามหรือจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวนหนึ่งในสาม โดยคดัเลือกจากกรรมการที่อยู่
ในต าแหนง่นานที่สดุ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับต าแหน่งได้อีกส าหรับกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระในครัง้นีม้ี 3 ทา่น คือ 

              1)  นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ และ 
              2)  นายเซียะ ซินล ูและ  
              3)   นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ   

และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะส าหรับปี 2560  ไว้ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
                        ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3ทา่น  
กลบัเข้ามารับต าแหนง่กรรมการอีกครัง้หนึง่ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะส าหรับปี 2560 ไว้ไมเ่กิน 5 ล้าน
บาท ตามทีเ่สนอ  

วาระที่ 3.4       พิจารณาอนมุตักิารก าหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลประจ าปี 2559   
           ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพจิาณาอนมุตักิารก าหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลประจ าปี 2559 โดยให้จา่ย

เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผล 
          ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการก าหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลประจ าปี 2559 ตามที่

เสนอ   
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วาระที่ 3.5       พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และก าไรสะสมเพื่อจา่ยเงินปันผล 
                       ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  
และก าไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 659,568,809 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
316,593,028.32 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครัง้นี ้ เมื่อหกักบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท เป็น
จ านวนเงิน 138,509,449.89 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
178,083,578.43 บาท  การจ่ายเงินปันผลครัง้นีจ้า่ยในรูปหุ้นสามญัจ านวน  219,856,270 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล  รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน  131,913,762  บาท หรือคิดเป็นการ
จ่ายปันผลในอตัรา  0.20 บาทตอ่หุ้น  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.20 บาทต่อหุ้น  และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.07 บาท หรือคิดเป็น
เงินจ านวนเงินไมเ่กิน  46,169,816.63 บาท เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี  ณ ที่จ่ายตามอตัรากฎหมายก าหนด 

         โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 12  พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 15  พฤษภาคม  2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

         ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2559 และก าไรสะสม เพื่อ
จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ                                                                                                                                             
วาระที่ 3.6 พิจารณาอนมุตัิออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น ให้แกก่รรมการผู้บริหารและ/
หรือพนกังานของบริษัท  โครงการ (ESOP Scheme)                                              

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนหุ้นไมเ่กิน 584,921 หุ้นเพื่อขาย
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท โครงการ (ESOP Scheme) รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่
ทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (ตามเอกสารแนบ6) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข  และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท  โครงการ (ESOP Scheme) ตามทีเ่สนอ                                              
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่  3.7     พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
         ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 431,191 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.60 บาท จ านวน 258,714.60 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 660,000,000 หุ้น จ านวน 396,000,000 บาท เป็น 659,568,809 
หุ้น จ านวน 395,741,285.40 บาท โดยตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จ าหนา่ยออกจ านวน 431,191 หุ้น ซึง่จดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธ์ิซือ้
หุ้น (KAMART-W) เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ทัง้นีก้ารใช้สทิธ์ิซือ้หุ้นได้สิน้สดุแล้วในวนัท่ี 7 พฤษภาคม  2557   

           ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  3.8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไข เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิให้แก้ไข  เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแก้ไข เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่  3.9 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท ฯ  
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 659,568,809 
หุ้น จ านวน 395,741,285.40 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 880,000,000 หุ้น จ านวน 528,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน  220,431,191 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่
กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ 
                   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน-
ผล และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

เดมิ  ข้อ 4    ทนุจดทะเบียน   396,000,000 บาท สามร้อยเก้าสิบหกล้านบาท) 
 แบง่ออกเป็น   660,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ              0.60 บาท (หกสิบสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น () 
ใหม่  ข้อ 4    ทนุจดทะเบียน   395,741,285.40   บาท (สามร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหนึ่ง

พนัสองร้อยแปดสิบห้าบาทส่ีสิบสตางค์)                                                                                                                  
 แบง่ออกเป็น   659,568,809   หุ้น (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนหกหม่ืนแปด

พนัแปดร้อยเก้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ              0.60 บาท (หกสิบสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 659,568,809   หุ้น (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนหกหม่ืนแปด

พนัแปดร้อยเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น () 
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วาระที่  3.10   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไข  เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ   

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิให้แก้ไข  เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

                      
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแก้ไข  เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ   
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่  3.11  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเศษของหุ้นให้เสนอขาย
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme)    

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน  219,856,270 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 0.60 บาทต่อ
หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  และเศษของหุ้นปันผล 3:1  จาก (659,568,809 หุ้น/3 ) จ านวนไม่เกิน 10,000 หุ้นให้น ามา
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme) เพื่อให้ทนุรับช าระเท่ากบั
ทนุจดทะเบียนบริษัท              

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผลและเศษของหุ้นให้เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme) 

เดมิ  ข้อ 4    ทนุจดทะเบียน   395,741,285.40   บาท (สามร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหนึง่
พนัสองร้อยแปดสิบห้าบาทส่ีสิบสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น   659,568,809   หุ้น (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนหกหม่ืนแปดพนัแปด
ร้อยเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ              0.60 บาท (หกสิบสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 659,568,809   หุ้น (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านห้านแสนหกหม่ืนแปดพนัแปด

ร้อยเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น () 
  

 
   

ใหม่  ข้อ 4    ทนุจดทะเบียน   528,000,000.00   บาท (ห้าร้อยย่ีสิบแปดล้านบาท)                                                                                                                  
 แบง่ออกเป็น   880,000,000 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ              0.60 บาท (หกสิบสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 880,000,000 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น () 
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วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่  3.12  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนกังานของบริษัทจ านวน 574,921 หุ้น  

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 574,921 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น 
เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทภายใต้ ESOP Scheme เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัใน
การเสนอขายเป็นไปตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามญั  ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนกังาน  คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้           

 หมายเหตุ  ก่อนเข้าการพิจารณาวาระดงักลา่ว กรรมการท่ีมีช่ือดงัตอ่ไปนีไ้ด้ขอสละสทิธิหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร
ทัง้หมดหรือบางสว่น  โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1.  นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ    สละสทิธิทัง้หมด  59,270  หุ้น 
2.  นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์    สละสทิธิ  19,416  หุ้น  คงเหลอืจ านวน  28,000  หุ้น 
3.  นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   สละสทิธิ  19,416  หุ้น  คงเหลอืจ านวน  28,000 หุ้น 
4.  พลโทกอบบญุ  วิชิต    สละสทิธิ    7,562  หุ้น  คงเหลอืจ านวน  28,000  หุ้น 
 จากการสละสทิธิดงักลา่วจึงขอให้มีการจัดสรรหุ้น  สว่นท่ีสละสทิธิใหม ่ โดยให้กระจายและเปลีย่นจ านวนหุ้น

ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ ทัง้นีก้ารจดัสรรใหม่แล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายทัง้หมด ในที่ประชุมไม่มีผู้ ใด
คดัค้าน  

 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับ
การเสนอขาย  

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่จะได้รับการเสนอขายต่อจ านวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดตาม

โครงการ 
ESOP Scheme 

1.    นายพฒุธิร  จิรายสุ กรรมการ 25,200 ร้อยละ 4.38 
2. นายพริษฐ์   ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 25,200 ร้อยละ 4.38 

3. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช กรรมการ 25,200 ร้อยละ 4.38 

4. นายเซียะ ซนิ ลู กรรมการ 25,200 ร้อยละ 4.38 
5. นางทศันี   อุ่นเจริญ รองกรรมการผู้จดัการ 25,200 ร้อยละ 4.38 
6. นางสาวสวุรรณี   ธาราชีวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย

งานบญัชี 
25,200 ร้อยละ 4.38 

7. นางสาวชลธิดา   ทีฆคีรีกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานการตลาด 

25,200 ร้อยละ 4.38 

8. นางอุ่นเรือน   อรุณวศิวกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานคลงัสินค้าและจดัส่ง 

25,200 ร้อยละ 4.38 
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หุ้นท่ีเหลอื 206,521 หุ้นจดัสรรให้กบัพนกังาน  17 คน ทัง้นีจ้ากการจดัสรรใหมแ่ล้วไมเ่กินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้น

สามญัที่เสนอขายทัง้หมด 
 เห็นด้วย  231,091,517   เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย 24,042,100   เสยีง    งดออกเสยีง  1,812,090 เสยีง 
 คิดเป็น     89.80               %       คิดเป็น          9.49           %     คิดเป็น            0.71       % 

                                    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน  และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
คดัค้าน 

วาระที่ 4           เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 รายการค าถาม และค าตอบส าหรับผู้ ถือหุ้น 

1. ค าถาม   สาเหตทุี่บริษัท ฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั  
     ค าตอบ  เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น การท่ีบริษัท ฯ จ่ายเป็นหุ้นปันผล มีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นลดลง 
จ านวนผู้ ถือหุ้นมากขึน้ ราคาหุ้นก็จะลดลง ทัง้นีบ้ริษัท ใดก็ตามทีม่ีการเจริญเติบโตของยอดขายและก าไรของธุรกิจ ก็สามารถ

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับ
การเสนอขาย 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่จะได้รับการเสนอขายต่อจ านวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดตาม

โครงการ 
ESOP Scheme 

9. นายพงศ์วิวฒัน์   ทีฆคีรีกลุ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ 

25,200 ร้อยละ 4.38 

10. นายสจัจะพงษ์   ยงสกลุโรจน์ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ – เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

19.200 ร้อยละ 3.33 

11. นางสมศรี   วริิยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 19.200 ร้อยละ 3.33 

12. นางสาวณฐันนัท์  เหมือนสิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
ปฏิบตักิารช่องทางโมเดร์ิน
เทรด(รักษาการ) 

19.200 ร้อยละ 3.33 

13. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ กรรมการ, รองกรรมการ
ผู้จดัการ 

28,000 ร้อยละ 4.87 

14. นายวงศ์ววิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ,  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ 

28,000 ร้อยละ 4.87 

15. พลโทกอบบญุ  วิชิต กรรมการ 28,000 ร้อยละ 4.87 

รวม 368,400  
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น าก าไรและก าไรสะสมแปลงมาเป็นทนุ เพื่อให้มลูค่าตามราคาตลาดรวมสงูขึน้ เพื่อให้หุ้นของบริษัท ฯ เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่
อยูใ่น SET100 ตอ่ไป       

 2.   ค าถาม   การเชิญประชมุ ในจดหมายเชิญประชมุให้แสดงรายละเอียดของกรรมการอิสระเร่ืองจ านวนหุ้น 
เนื่องจากคณุสมบตัิของกรรมการอิสระห้ามถือหุ้นเกินร้อยละ1 และในรายงานประจ าปี ให้แสดงรายละเอียดสดัสว่นจ านวน
กรรมการ มีประเภทใดบ้าง เพื่อให้มีการมีการถ่วงดลุ 

       ค าตอบ ในจดหมายเชิญประชุมมีรายละเอียดแล้วบางส่วนของกรรมการอิสระและเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน มีประวตัิการศึกษา ท างาน และจ านวนหุ้นเท่าไร แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดของกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน 
ส่วนในรายงานประจ าปี ได้มีการแสดงประวัติการศึกษา ท างาน และจ านวนหุ้นเท่าไร ครบทุกท่าน แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
บางสว่นในรายงานประจ าปีตามค าแนะน า 

 3.   ค าถาม    การให้กู้ยืมเงิน 54 ล้านบาทแก่บริษัท ดิ ไอโคนิค  พรอพเพอร์ตี ้ จ ากดั และมีแผนจะใช้เงินทนุ
อีกหรือไม ่

          ค าตอบ   การให้กู้ยืมเงิน 54.00 ล้านบาท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.5 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม ไมม่ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามสดัสว่น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท ดิไอโค
นิค พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั ร้อยละ 33.33  แผนจะใช้เงินทนุตอนนีย้งัไม่มีและแล้วแต่โอกาสโดยใช้เงินตามก าลงัเงินสดที่บริษัทมี
ความสามารถ 

 4.   ค าถาม   เป้ายอดขาย และยอดขายในตา่งประเทศ ปี 2560 ประมาณเทา่ไร 

       ค าตอบ   เป้ายอดขายร้อยละ 25-30 เป็นไปตามสดัสว่นการเพิ่มทนุ ยอดขายตา่งประเทศสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 10.00 

                         5.   ค าถาม    มีแผนจะขายที่ดิน บริเวณถนนเจริญนคร ติดแม่น า้ ของบริษัทดิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จ ากัด 
เมื่อไร 

       ค าตอบ   เนื่องจากสดัสว่นการถือหุ้นบริษัท ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั  เท่าๆกนั 1/3 ซึ่งหุ้นสว่น 2/3 
มีความเห็นวา่ราคาที่ดินบริเวณดงักลา่วควรจะมีราคามากสงูกวา่นีจ้ึงยงัไมไ่ด้ขาย  

 6.   ค าถาม    รายได้อื่นเพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ เนื่องจากการท าโฆษณามีการวัดผลส าเร็จ
หรือไม ่

       ค าตอบ   รายได้อื่นเพิ่มขึน้เกิดจากดอกเบีย้รับจากการให้กู้ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้มีการ
ติดตามผลความส าเร็จของการท าโฆษณา และการใช้งบโฆษณาอยา่งระมดัระวงั 

 7.   ค าถาม   บริษัท ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จ ากดัขณะนีซ้ือ้เฉพาะที่ดินและถ้ามีการพฒันาที่ดินจะท าแบบใด 

       ค าตอบ   บริษัทฯ  เป็นผู้ลงทนุ ในบริษัท ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั ดงันัน้แบบการพฒันาที่ดินแบบ
ใดจะขึน้อยูก่บัผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ที่จะตดัสนิใจ 
 

 






