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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี  2563           
ของ 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) 
................................................................................................................................. 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวันอังคารท่ี  5  พฤษภาคม  2563  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด 

(มหาชน) สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
คณุวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ  เป็นประธานท่ีประชมุ  
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า บริษัทฯ  มีผู้ ถือหุ้น

ทัง้สิน้  5,567  ราย ถือหุ้น 879,998,016 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมา
ประชมุแทนรวมทัง้สิน้จํานวน 63 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 404,682,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.00 ซึง่เกินกว่าจํานวนหนึ่งในสาม
แห่งทนุ ของบริษัทฯ จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยมีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจํานวน  105,018,187 หุ้น  

ประธานฯ ได้แนะนําตนเอง ในฐานะประธานกรรมการบริษัท พร้อมแนะนํากรรมการ 5 ท่าน ท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้
1.   พลโทกอบบญุ  วิชิต                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2.   นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช          กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.   นายพฒิุธร  จิรายสุ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ            กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5.   นายคตันานท์  ยะพานิช              กรรมการอิสระ 
กรรมการ 3 ท่าน ท่ีไม่เข้าร่วมประชมุ 
1.   นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
2.    นายเซยีะ ซนิ  ลู กรรมการอิสระ 
3.  นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการอิสระ 
จากนัน้ได้แนะนํา 
1.   นางทศันี  อุน่เจริญ     รองกรรมการผู้จดัการ 
2.   นางสาวสวุรรณี  ธาราชีวิน           ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี และเลขานกุารบริษัท
3.   นางสมศรี  วิริยะ   ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
4.   นางสาวพมิพ์ใจ  มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของบริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั
5.    นางสาวรุจริา  ตวัตน ผู้จดัการแผนกตรวจสอบ ของบริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั 

การชีแ้จงผู้ถอืหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารดงันี ้

- ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้รับบตัรประจําตวัเข้าประชมุและบตัรลงคะแนน 
- ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้รับบตัรประจําตวัเข้าประชมุเท่านัน้ ยกเว้น กรณีผู้ ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงมติในหนงัสือ

มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะ จะได้รับบตัรลงคะแนน ด้วย 

เอกสารแนบ 1
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 2.  ประธาน ฯ จะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  
 3.  การลงคะแนนเสียงและเก็บบตัรลงคะแนน 
 - ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ลงลายมือช่ือ พร้อมทําเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน ให้เรียบร้อย 
 - การเก็บบัตรลงคะแนน หลังจากประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนัน้แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ท่ีเห็น
ด้วยจนครบ 
 4.  บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุใน
วาระนัน้ ๆ ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นเสียงท่ีเห็นด้วย 
 
เร่ิมประชุม  
 นายวิวฒัน์ ทีฆคีรีกุล  ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุมได้เปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ือง
ตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 
 ประธานฯ  ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจําปี 2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 26 
เมษายน 2562 ตามสําเนารายงานท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุเพื่อพิจารณาลว่งหน้า                         
มต ิ            ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562  ตามท่ี
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  404,682,475 เสียง       ไม่เห็นด้วย    -      เสียง     งดออกเสียง   -     เสียง    บตัรเสีย    -     เสียง    
 คิดเป็น       100.00          %        คิดเป็น         -       %        คิดเป็น           -      %       คิดเป็น     -      % 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
        ประธานได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี  2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,526.03 ล้านบาท    
ค่าใช้จ่ายรวม 1,188.70 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ 694.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
493.80 ล้านบาท  ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1.27 ล้านบาท   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 10.19 ล้าน
บาท  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 64.84 ล้านบาท กําไรสําหรับปี 263.55 ล้านบาท กําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
261.24 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 28.20 ล้านบาท หรือ 12.10%  เม่ือเทียบกับปี 2561 เฉพาะธุรกิจเคร่ืองสําอาง หากหัก
กําไรจากบริษัทร่วม 127.18 ล้านบาทจากการซือ้ขายท่ีดิน แม้ว่าในธุรกิจจะได้รับผลกระทบบ้างจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคมุได้แตบ่ริษัทฯ สามารถรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นได้ตามท่ีตัง้ไว้  
   ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้ สอบบัญชีฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
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มต ิ           ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  404,682,475 เสียง       ไม่เห็นด้วย    -      เสียง     งดออกเสียง    -     เสียง   บตัรเสีย    -     เสียง    
 คิดเป็น       100.00         %         คิดเป็น         -        %        คิดเป็น           -        %    คิดเป็น     -      % 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที่ 4    พจิารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2563 
      ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้
ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2563 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั  โดยให้  
 1. นางสาวพมิพ์ใจ   มานิตขจรกิจ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4521  และ/หรือ   
 2.  นางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3516  และ/หรือ   
 3.  นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3972  และ/หรือ   
 4.  นางสาวรสพร   เดชอาคม            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5659  และ/หรือ   
 5.  นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5872   
 ทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี  2563 
และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 1,970,0000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 
1,970,000.00 บาท       
มต ิ          ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้ ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 
2563 เป็นจํานวนเงิน 1,970,000.00 บาท ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  404,682,475 เสียง       ไม่เห็นด้วย    -      เสียง     งดออกเสียง    -     เสียง   บตัรเสีย    -     เสียง    
 คิดเป็น       100.00         %         คิดเป็น         -        %        คิดเป็น           -        %    คิดเป็น     -      % 

      ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท ฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระสาํหรับปี 2563 
       ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัทระบุว่าในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามหรือจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัจํานวนหนึ่งในสาม โดยคดัเลือกจากกรรมการท่ีอยู่
ในตําแหน่งนานท่ีสดุ กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตําแหน่งได้อีกสําหรับกรรมการท่ีต้องออก
ตามวาระในครัง้นีมี้ 3 ท่าน คือ 
             1)  พลโทกอบบญุ  วิชิต  และ 
             2)  นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ  และ  
                           3)  นายเซียะ ซนิ ล ู   
มต ิ               ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัแตง่ตัง้กรรมการบริษัทฯ ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน  
กลบัเข้ามารับตําแหน่งกรรมการอกีครัง้หนึง่ ทัง้คณะสําหรับปี 2563 ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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 1)   พลโทกอบบุญ  วชิิต และ    
             เห็นด้วย  404,682,342 เสียง       ไม่เห็นด้วย    133      เสียง       งดออกเสียง    -     เสียง   บตัรเสีย   -     เสียง    
 คิดเป็น       100.00       %           คิดเป็น            -        %           คิดเป็น           -       %      คิดเป็น      -      % 
      2)   นายวงศ์ววิัฒน์  ทฆีคีรีกุล และ 
 เห็นด้วย  404,682,475  เสียง      ไม่เห็นด้วย     -      เสียง           งดออกเสียง   -     เสียง       บตัรเสีย   -     เสียง    
 คิดเป็น       100.00          %        คิดเป็น          -       %              คิดเป็น           -        %        คิดเป็น     -      % 
 3)   นายเซียะ ซนิ ลู  
 เห็นด้วย  394,713,576  เสียง      ไม่เห็นด้วย   9,968,899    เสียง      งดออกเสียง    -    เสียง    บตัรเสีย    -     เสียง    
 คิดเป็น       97.54           %         คิดเป็น          2.46           %           คิดเป็น           -        %    คิดเป็น     -      % 
 
วาระที่ 6       พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะสาํหรับปี 2563  ไว้ไม่เกนิ 5 ล้านบาท 
มต ิ               ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะสําหรับปี 2563 ไว้ไม่เกิน 5 
ล้านบาท ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
   เห็นด้วย  404,682,475  เสียง      ไม่เห็นด้วย    -       เสียง       งดออกเสียง    -     เสียง       บตัรเสีย    -     เสียง    
 คิดเป็น       100.00          %        คิดเป็น          -       %          คิดเป็น            -       %         คิดเป็น     -      % 
                     ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 7       พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 เพื่อจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562และ
กําไรสะสม   เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นจํานวน 879,998,016 หุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.28 บาท เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
246.40 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครัง้นี ้ เม่ือหกักับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจํานวน
เงิน 184.80 ล้านบาท  คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ  0.07  บาท   เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  61.60  ล้านบาท   
เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายตามอตัรากฎหมายกําหนด 
 โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 12  พฤษภาคม 2563 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535   และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 
พฤษภาคม 2563  
มต ิ       ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2562  เพือ่จ่ายเงินปันผลตามท่ี
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
          เห็นด้วย  404,682,475  เสียง      ไม่เห็นด้วย    -       เสียง       งดออกเสียง    -     เสียง       บตัรเสีย    -     เสียง    
 คิดเป็น       100.00          %        คิดเป็น          -       %          คิดเป็น            -       %         คิดเป็น     -      % 
                     ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระที่ 8      เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 รายการคําถาม และคําตอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. คําถาม   ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี บริษัทฯ ทําอย่างไรจงึยงัรักษารายได้ไม่ได้แย่ลงกวา่เดิม และปี
2563  หลายท่านประเมินวา่เศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิมเน่ืองจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา  
 คําตอบ  ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังรักษารายได้ไว้ได้เน่ืองจาก การขยายสินค้าหลายผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภณัฑ์ดูแล
ช่องปาก แบรนด์สกินแล็บ และได้ร่วมพฒันาสินค้ากบัผู้ เชี่ยวชาญและชํานาญในความงามช่างแต่งหน้า เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคแบรนด์บราวอิท  เพ่ิมผลิตภณัฑ์โดยการผลิตเอง  และขยายฐานการตลาดไปยงัต่างประเทศ  ในปี 2563 
เป็นปีที่มีโรคระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งน่าเป็นห่วงกว่า บริษัทฯ พยายามประคองบริษัทให้ดีท่ีสดุ ซึ่งบริษัทฯ มีหนีส้ินน้อยก็
ได้เปรียบกว่า  

2. คําถาม   ในปี 2563 ได้มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 คําตอบ ผู้บริหารชีแ้จงว่าบริษัทฯ  ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 

3. คําถาม    ปี 2563 ตัง้เป้ารายได้ไว้เท่าไร 
 คําตอบ   บริษัทฯ ตัง้เป้ารายได้ไว้เติบโตประมาณอตัราร้อย 5 – 10 แต่พอเดือนมีนาคม 2563 เกิดการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา จงึเป็นการตัง้เป้าการเติบโตของรายได้ยากท่ีสดุเท่าท่ีผ่านมา   

4. คําถาม    ในไตรมาสหนึ่งปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการอย่างไร 
 คําตอบ   เน่ืองจากงบการเงินของไตรมาสหนึ่งปี 2563 กําลงัจะออกในเร็วนีจ้งึยงัไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ 

5. คําถาม    ตัง้แต่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉกุเฉิน  ยอดขายสินค้าบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง 
คําตอบ   มีผลกระทบ เน่ืองจากผู้บริโภคไม่บริโภค กงัวลเร่ืองการใช้เงินและไม่มีรายได้ สถานการณ์ครัง้นีรุ้นแรงและ 

คาดการณ์ยากซึง่จะกระทบมากน้อยอย่างไรขึน้อยู่กบัฝ่ายการตลาดของแต่ละบริษัท 
6. คําถาม    การท่ีมีการรณรงค์การลดใช้ถงุพลาสติก มีผลกระทบบริษัทฯ หรือไม่ 

 คําตอบ   ไม่มีผลกระทบบริษัทฯ 
 
 ประธานฯ  กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 
 
                                                                                                    ลงช่ือ………………………………….. 
                                                                                                               (นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ) 
                                                                                                                   ประธานท่ีประชมุ 
 
ลงช่ือ………………………………….. 
         (นางสาวสวุรรณี  ธาราชีวิน) 
               เลขานกุารบริษัท 
                


