
บริษัท คาร์มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 



มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุมแทนรวมทัง้สิ น้
จ านวน 138 ราย นับจ านวนหุ้นได้
210,669,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.11              
ซึ่งเกินกว่าจ านวนหนึ่งในสามแห่งทุน ของ
บริษัทฯ จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ โดยมีผู้ ถือหุ้ น ท่ีมอบฉันทะ
จ านวน 62,129,200 หุ้น 
 

บริษัทฯ มีหุ้นทัง้สิน้ 600,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 





วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

              ประจ าปี 2555  

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ให้ 
ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ 



วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
              ในรอบปี 2555 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาให้ 
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 



วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 
วาระที่ 3.1 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ    
                  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบญัชี ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดย
ไม่มีเง่ือนไขแล้ว เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 



วาระที่ 3.2 พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
                  ประจ าปี  2556 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
อนมุตัิ ดงันี ้
1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
 - นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ และ/หรือ 
 - นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ และ/หรือ 
 - นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 

1,110,000.00 บาท จากค่าสอบบญัชีในปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 
1,030,000.00 บาท 



วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระและพิจารณาคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 

ความเหน็คณะกรรมการ 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 มีกรรมการท่ีออกตามวาระ 
จ านวน 3 ทา่น คือ   
 - นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช 
 - นายพฒุิธร จิรายสุ 
 - นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกลุ 
เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในการ 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 



วาระที่ 3.4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน 
                  ประจ าปี 2555 และจ่ายเงินปันผล 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิ 
ประจ าปี 2555 และจ่ายเงินปันผลตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 



วาระที่ 3.5 พิจารณาการอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 
                  จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (KAMART-W) 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ให้บริษัทออกและเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 1 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม 
 (KAMART-W) จ านวน 60,000,000 หน่วย และมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ 
ในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัได้ตามท่ีเห็นสมควร 



วาระที่ 3.6 พิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียน 
ของบริษัท จ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพ่ือ 
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 



วาระที่ 3.7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

หนังสือ 

บริคณห์สนธิข้อ 4 

ทุนจดทะเบียน  

(บาท) 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  

(บาท) 

เดมิ 360,000,000.00 600,000,000.00 0.60 

ใหม่ 396,000,000.00 660,000,000.00 0.60 



วาระที่ 3.8 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ จ านวน 60,000,000 หุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน  
60,000,000 หุ้น ส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 1 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (KAMART-W) 



วาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพ่ือผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือ แสดงความ 

คิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 14 
มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 15 มีนาคม 2556 



END OF PRESENTATION 


