เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ของ
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
.................................................................................................................................
เวลาและสถานที่
ประชุม เมื่ อวัน อัง คารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม ชัน้ 4 บริ ษั ท คาร์ ม าร์ ท จํ า กัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้ วน เขตภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร 10160
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
คุณวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้น
ทั ้งสิ ้น 5,567 ราย ถือหุ้น 879,998,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ อู ่ืนมา
ประชุมแทนรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 63 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 404,682,475 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 46.00 ซึง่ เกินกว่าจํานวนหนึ่งในสาม
แห่งทุน ของบริษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะจํานวน 105,018,187 หุ้น
ประธานฯ ได้ แนะนําตนเอง ในฐานะประธานกรรมการบริ ษัท พร้ อมแนะนํากรรมการ 5 ท่าน ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. พลโทกอบบุญ วิชิต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายพุฒิธร จิรายุส
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายวงศ์วิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายคัตนานท์ ยะพานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการ 3 ท่าน ที่ไม่เข้ าร่วมประชุม
1. นายไกรวิทย์ สัตยภิวฒ
ั น์
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
2. นายเซียะ ซิน ลู
กรรมการอิสระ
3. นายพริ ษฐ์ ทีฆคีรีกลุ
กรรมการอิสระ
จากนันได้
้ แนะนํา
1. นางทัศนี อุน่ เจริ ญ
รองกรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท
3. นางสมศรี วิริยะ
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชี
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
5. นางสาวรุจริ า ตัวตน
ผู้จดั การแผนกตรวจสอบ ของบริ ษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
การชีแ้ จงผู้ถอื หุ้นก่ อนเริ่มการประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ วจะได้ รับเอกสารดังนี ้
- ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ รับบัตรประจําตัวเข้ าประชุมและบัตรลงคะแนน
- ผู้รับมอบฉันทะ ได้ รับบัตรประจําตัวเข้ าประชุมเท่านั ้น ยกเว้ น กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือ
มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับบัตรลงคะแนน ด้ วย
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2. ประธาน ฯ จะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อ พร้ อมทําเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน ให้ เรี ยบร้ อย
- การเก็ บ บัต รลงคะแนน หลัง จากประธานฯ เสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้น พิ จ ารณาลงคะแนนเสี ย งในวาระนัน้ แล้ ว
เจ้ าหน้ าที่ขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงก่อน หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็น
ด้ วยจนครบ
4. บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมใน
วาระนัน้ ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นเสียงที่เห็นด้ วย
เริ่มประชุม
นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกุล ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุมได้ เปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 ตามสําเนารายงานที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้ า
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น 100.00
% คิดเป็ น
- % คิดเป็ น
- % คิดเป็ น - %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 2

เพื่อรั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ประธานได้ รายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ รวม 1,526.03 ล้ า นบาท
ค่าใช้ จ่ายรวม 1,188.70 ล้ านบาท ประกอบด้ วยต้ นทุนขายและบริ การ 694.90 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
493.80 ล้ านบาท ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วม 1.27 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน 10.19 ล้ าน
บาท ค่าใช้ จ่ ายภาษี เงิน ได้ 64.84 ล้ านบาท กํ าไรสํ าหรั บ ปี 263.55 ล้ านบาท กํ าไรสุท ธิ ส่ว นที่ เป็ นของผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ท
261.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 28.20 ล้ านบาท หรื อ 12.10% เมื่อเทียบกับปี 2561 เฉพาะธุรกิ จเครื่ องสําอาง หากหัก
กํ าไรจากบริ ษั ทร่ วม 127.18 ล้ านบาทจากการซือ้ ขายที่ ดิน แม้ ว่าในธุรกิ จจะได้ รับผลกระทบบ้ างจากปั จจัย ภายนอกที่ ไม่
สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากําไรขันต้
้ นได้ ตามที่ตงไว้
ั้
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญ ชีฯ ได้ ตรวจสอบและรับรอง และบริ ษัทฯ ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ ประชุมเพื่อ
พิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น 100.00
%
คิดเป็ น
- % คิดเป็ น
- % คิดเป็ น - %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 4

พิจารณาการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2563
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้
ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด โดยให้
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
ทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษั ทฯ ประจําปี 2563
และกํ าหนดค่าสอบบัญ ชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 1,970,0000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน
1,970,000.00 บาท
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญ ชี และกํ าหนดค่าสอบบัญ ชี ประจําปี
2563 เป็ นจํ า นวนเงิ น 1,970,000.00 บาท ตามที่ ป ระธานเสนอ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น 100.00
%
คิดเป็ น
- % คิดเป็ น
- % คิดเป็ น - %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัท ฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระสําหรั บปี 2563
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามหรื อจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับจํานวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่
ในตําแหน่งนานที่สดุ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ ามารับตําแหน่งได้ อีกสําหรับกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระในครัง้ นี ้มี 3 ท่าน คือ
1) พลโทกอบบุญ วิชิต และ
2) นายวงศ์วิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ และ
3) นายเซียะ ซิน ลู
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั ้ง 3 ท่าน
กลับเข้ ามารับตําแหน่งกรรมการอีกครัง้ หนึง่ ทังคณะสํ
้
าหรับปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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1)
เห็นด้ วย
คิดเป็ น
2)
เห็นด้ วย
คิดเป็ น
3)
เห็นด้ วย
คิดเป็ น

พลโทกอบบุญ วิชิต และ
404,682,342 เสียง ไม่เห็นด้ วย
100.00 %
คิดเป็ น
นายวงศ์ ววิ ัฒน์ ทีฆคีรีกุล และ
404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้ วย
100.00
% คิดเป็ น
นายเซียะ ซิน ลู
394,713,576 เสียง ไม่เห็นด้ วย
97.54
%
คิดเป็ น

133
-

เสียง
%
เสียง
%

งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น
- % คิดเป็ น - %
งดออกเสียง - เสียง
คิดเป็ น
- %

9,968,899 เสียง
2.46
%

บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น - %

งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น
- % คิดเป็ น - %

วาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทัง้ คณะสําหรั บปี 2563 ไว้ ไม่ เกิน 5 ล้ านบาท
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ทังคณะสํ
้
าหรับปี 2563 ไว้ ไม่เกิน 5
ล้ านบาท ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น 100.00
% คิดเป็ น
- %
คิดเป็ น
- %
คิดเป็ น - %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เพื่อจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562และ
กํ า ไรสะสม เพื่ อจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น จํ า นวน 879,998,016 หุ้น ในอัต ราหุ้น ละ 0.28 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น ไม่ เกิ น
246.40 ล้ านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็ นจํานวน
เงิน 184.80 ล้ านบาท คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 61.60 ล้ านบาท
เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกําหนด
โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26
พฤษภาคม 2563
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2562 เพือ่ จ่ายเงินปั นผลตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 404,682,475 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง
คิดเป็ น 100.00
% คิดเป็ น
- %
คิดเป็ น
- %
คิดเป็ น - %
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
รายการคําถาม และคําตอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. คําถาม ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี บริษัทฯ ทําอย่างไรจึงยังรักษารายได้ ไม่ได้ แย่ลงกว่าเดิม และปี
2563 หลายท่านประเมินว่าเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิมเนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา
คําตอบ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ยังรักษารายได้ ไว้ ได้ เนื่องจาก การขยายสินค้ าหลายผลิตภัณฑ์ เช่นผลิตภัณฑ์ ดูแล
ช่องปาก แบรนด์สกินแล็บ และได้ ร่วมพัฒนาสินค้ ากับผู้เชี่ยวชาญและชํานาญในความงามช่างแต่งหน้ า เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคแบรนด์บราวอิท เพิ่มผลิตภัณฑ์โดยการผลิตเอง และขยายฐานการตลาดไปยังต่างประเทศ ในปี 2563
เป็ นปี ที่มีโรคระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งน่าเป็ นห่วงกว่า บริ ษัทฯ พยายามประคองบริ ษัทให้ ดีที่สดุ ซึ่งบริ ษัทฯ มีหนี ้สินน้ อยก็
ได้ เปรี ยบกว่า
2. คําถาม ในปี 2563 ได้ มี ก ารใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ งสั ญ ญาเช่ า บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
คําตอบ ผู้บริหารชี ้แจงว่าบริษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ อยมาก
3. คําถาม ปี 2563 ตังเป
้ ้ ารายได้ ไว้ เท่าไร
คําตอบ บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ ารายได้ ไว้ เติบโตประมาณอัตราร้ อย 5 – 10 แต่พอเดือนมีนาคม 2563 เกิ ดการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา จึงเป็ นการตังเป
้ ้ าการเติบโตของรายได้ ยากที่สดุ เท่าที่ผ่านมา
4. คําถาม ในไตรมาสหนึ่งปี 2563 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการอย่างไร
คําตอบ เนื่องจากงบการเงินของไตรมาสหนึ่งปี 2563 กําลังจะออกในเร็วนี ้จึงยังไม่สามารถแจ้ งให้ ทราบได้
5. คําถาม ตังแต่
้ มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยอดขายสินค้ าบริษัทฯ เป็ นอย่างไรบ้ าง
คําตอบ มีผลกระทบ เนื่องจากผู้บริ โภคไม่บริ โภค กังวลเรื่ องการใช้ เงินและไม่มีรายได้ สถานการณ์ครัง้ นี ้รุนแรงและ
คาดการณ์ยากซึง่ จะกระทบมากน้ อยอย่างไรขึ ้นอยู่กบั ฝ่ ายการตลาดของแต่ละบริ ษัท
6. คําถาม การที่มีการรณรงค์การลดใช้ ถงุ พลาสติก มีผลกระทบบริษัทฯ หรือไม่
คําตอบ ไม่มีผลกระทบบริษัทฯ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ…………………………………..
(นายวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ )
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ…………………………………..
(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)
เลขานุการบริษัท
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