ลส 002/61
27 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

แจ้ งการจ่ายเงินปั นผล และเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด(มหาชน) ได้ มีการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผล และเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561 มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 และจ่ ายเงินปั นผล
มีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2560 และจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 230.97 ล้ านบาท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ เมื่อหักกับการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็ นจานวนเงิน 169.37 ล้ านบาท คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้น
ละ 0.07 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 61.60 ล้ านบาท
โดยก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั นผล ในวัน จั น ทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกาหนดจ่ ายเงิ นปั น ผลในวันศุก ร์ ที่ 25
พฤษภาคม 2561
2. เรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
โดยกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
แกรนด์ คอนเฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริ ญนคร 17 ถนนเจริ ญนคร แขวงบางลาภูลา่ ง เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการ
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3.2

3.3

3.4

พิจารณา รั บรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมถึ งผู้สอบบัญ ชี ได้
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ ว เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
พิจารณาการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ดังนี ้
1.พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรื อ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ
6. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี
2561
2. พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,800,000.00 บาท จากค่าสอบ
บัญชีในปี 2560 จานวนเงิน 1,642,000.00 บาท
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและ
พิจารณาค่ าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทสาหรับปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระ
จานวน 3 ท่าน คือ
1) นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
2) นายไกรวิทย์ สัตยภิวฒ
ั น์ และ
3) พลโทกอบบุญ วิชิต
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบกับข้ อเสนอเห็นควรเสนอผู้ถือ
หุ้น แต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
1) นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
2) นายไกรวิทย์ สัตยภิวฒ
ั น์ และ
3) พลโทกอบบุญ วิชิต
และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ไว้ ไม่เกิน 5 ล้ านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 และจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ
ประจาปี 2560 และจ่ายเงินปั นผลตามคณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นีจ้ ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 230.97 ล้ านบาท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลครัง้
นี ้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็ นจานวนเงิน 169.37 ล้ านบาท
คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 61.60 ล้ านบาท
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวัน พุธที่ 14
มีนาคม 2561 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็ปไซด์ของบริ ษัทฯ ที่ www.karmarts.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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