รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน)

สถานที่ประชุม
ห้ องประชุมคริ สตัลบอลรูม 1, 2 อำคำรอี ชัน้ 2
โครงกำรคริ สตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร 10240

วันพฤหัสบดีท่ ี 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริษัท บิวตื ้ คอมมูนิตี ้ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้ องประชุม คริ สตัลบอลรู ม 1, 2 อำคำรอี ชัน้ 2 โครงกำร
คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร
10240
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รศ.ดร. วิชิต อูอ่ ้ น

ประธำนกรรมกำร (รั ก ษำกำร) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ

2. นำยแพทย์สวุ ิน ไกรภูเบศ

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำร

3. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวัฒน์

รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำร

4. นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

กรรมกำร

5. นำงสำวมณสุธำทิพ มลำอัครนันท์

กรรมกำร

6. พันเอกอรรถพล ศรี สงั วำลย์

กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ

7. นำยวิบลู ย์ พจนำลัย

กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ที่ปรึกษากฎหมาย
นำงสำววิยะฎำถวิล เลื่อนฉวี

บริ ษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลำยแอนซ์ จำกัด

ผู้สอบบัญชี
นำยกำพล ศิวะวงษ์

บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

เลขานุการที่ประชุม
นำงดำรณี ปะเถตัง

เลขำนุกำรที่ประชุม
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เริ่มการประชุม
ประธำนฯ ได้ มอบหมำยให้ นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒ
ั นันท์ เป็ นผู้ดำเนินกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒ
ั นันท์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมถึงมำตรกำรและกำรปฏิบตั ิตนสำหรับผู้เข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้
ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563 ให้ เป็ น ไปตำมค ำแนะน ำของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และกรมควบคุม โรค
กระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่ องกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) สำหรั บกำรจัดกำรประชุม สัมมนำ หรื อกิ จกรรมอื่นที่ มี ลักษณะใกล้ เคียงกัน เพื่ อป้องกัน กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบดังต่อไปนี ้
โดยเพื่อควบคุมกำรประชุมให้ สนั ้ กระชับ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรรวมตัวของคนจำนวนมำกในสถำนที่เดียวกัน
ประกอบกับกำรจัดสถำนที่ประชุมให้ มีกำรเว้ นระยะห่ำงตำมประกำศของภำครัฐ โดยก่อนหน้ ำนี ้ บริ ษัทได้ ขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนำมของท่ำนแทน
และได้ เปิ ดโอกำสให้ ท่ำนส่งคำถำมล่วงหน้ ำมำยังบริ ษัทตำมช่องทำงที่กำหนด อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรคัดกรองของบริ ษัท อย่ำงเคร่ งครัด
ดังนี ้
1. บริ ษัทจะจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรคบริ เวณหน้ ำห้ องประชุม ทังนี
้ ้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่
มีควำมเสี่ยงหรื อผู้ที่มีอำกำรเกี่ ยวกับทำงเดินหำยใจ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญ ำตให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ มีควำมเสี่ยงดังกล่ำวเข้ ำไปในห้ องประชุม หรื อในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง ท่ำน
สำมำรถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ร่ วมประชุมแทนได้ กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจ
เอกสำร จุดลงทะเบียน จะเว้ นระยะห่ำง 1.5 เมตร
2. ผู้เข้ ำร่ วมประชุมจะต้ องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้ ำในบริ เวณสถำนที่ จัดประชุม หำกผู้เข้ ำร่ วมประชุม
รวมทัง้ บุคคลใกล้ ชิดมีกำรเดินทำงหรื อผ่ำนในพืน้ ที่หรื อสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ COVID-19 ตำมประกำศของ
กระทรวงสำธำรณสุขหรื อมีอำกำรเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ มีน ้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียกำรรับกลิ่นหรื อกำรรับรสจะ
ไม่อนุญำตให้ เข้ ำประชุมแต่สำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่ำนปกปิ ดด้ ำนสุขภำพ
หรื อประวัติกำรเดินทำงของท่ำนอำจถือเป็ นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. ขอควำมร่ ว มมื อ ผู้ ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะทุ ก ท่ ำ นที่ เข้ ำร่ ว มประชุ ม ต้ องลงทะเบี ย นเข้ ำ -ออก โดยใช้
โทรศัพท์ มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์ มไทยชนะ) และ/หรื อโดยผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ ำ -ออกของบริ ษัทฯ
หำกผู้ถื อหุ้ น หรื อ ผู้ รับ มอบฉั น ทะท่ ำนใดไม่ ส ะดวกในกำรใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ สแกน QR Code ก็ ส ำมำรถใช้ วิธี
ลงทะเบียนโดยระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ ้น
4. ผู้เข้ ำร่ วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้ นงั่ โดยมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ซึง่ เว้ นระยะห่ำง 1.5 เมตร
และมีจำนวนที่ นั่ง 100 ที่ นั่ง พร้ อมระบุเลขที่ นั่งให้ ผ้ ูเข้ ำร่ วมประชุมที่ ลงทะเบี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงใคร่ ขอควำม
ร่ วมมือผู้เข้ ำร่ วมประชุมนัง่ ตำมหมำยเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันหรื อติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ ใดๆ
หน้ ำ 3 ของ 30

บริษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน)
10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนครฯ 10230
TEL. 02- 9460700-6, 02-9461446-9, 02-9461573-4 FAX: 02-9461571
__________________________________________________________________________________

ขึ ้น และเมื่อที่นงั่ ที่จดั ให้ เต็มแล้ ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ ำพื ้นที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอควำมร่ วมมือผู้ถือ
หุ้นที่ มำประชุมด้ วยตนเองมอบฉัน ทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัท ฯ แทนกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยข้ อจำกัดของ
สถำนที่จดั ประชุม บริ ษัทไม่อนุญำตให้ มีผ้ ตู ิดตำมเข้ ำสถำนที่จดั ประชุมและเข้ ำร่ วมประชุมในห้ องประชุม
5. ผู้เข้ ำร่ วมประชุมจะต้ องจัดเตรี ยมหน้ ำกำกอนำมัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ ำร่ วมกำรประชุม
6. เพื่ อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ ระบำด บริ ษัทฯ จำกัดระยะเวลำในกำรประชุมครั ง้ นี ไ้ ม่เกิ น 2 ชั่วโมง และได้
จัดเตรี ยมไมโครโฟนสำหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถำมในที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ซักข้ อซักถำมเรี ยบร้ อยแล้ วจะมีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทจะนำแผ่นแอลกอฮอล์มำเช็ดทำควำมสะอำดไมโครโฟนทุกครัง้
หลังจำกที่ท่ำนผู้ถือหุ้นถำมคำถำมเสร็ จสิ ้น
7. ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ งดแจกหนังสื อเชิ ญ ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรำยงำนประจำปี 2562 ในแบบ
รู ปเล่มในวันประชุม เพื่อลดกำรสัมผัสสิ่งของร่ วมกับผู้อื่นและเพื่อควำมปลอดภัย สุขอนำมัยของผู้เข้ ำร่ วมงำนทุก
ท่ำน
นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิ พัฒ นันท์ ได้ เรี ยนชีแ้ จงให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทรำบรำยละเอียดต่ำงๆ ในข้ อกำหนดเกี่ ยวกับกำร
ประชุมดังต่อไปนี ้
1.

ข้ อกำหนดองค์ประชุมตำมกฎหมำยและตำมข้ อบังคับของบริ ษัท
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
มำตรำ 103 กำหนดไว้ ว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ ำมี) มำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

2.

ข้ อกำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้ อบังคับของบริ ษัท กำหนดไว้ ดงั นี ้
ข้ อบังคับข้ อ 46 กำหนดไว้ ว่ำ ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหุ้นหนึง่ (1) หุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึง่ ที่ประชุ ม
จะได้ ลงมติ ผู้ถื อหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจำกกำรออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตังกรรมกำร
้
ในกำรออกเสียงลงมติ ข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดไว้ ดงั นี ้
ข้ อบังคับข้ อ 47 กำหนดไว้ วำ่ ในกรณีปกติ กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรื อกำรอนุมตั ิกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้
ถื อหุ้ นจะต้ องได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบด้ วยคะแนนเสี ย งข้ ำงมำกของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่งมำประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด
หน้ ำ 4 ของ 30
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สำหรับกำรเลือกตังกรรมกำร
้
ข้ อบังคับกำหนดไว้ ดงั นี ้
ข้ อบังคับข้ อ 22 กำหนดไว้ วำ่ กำรเลือกตังกรรมกำรของบริ
้
ษัทให้ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหุ้นหนึง่ (1) หุ้นที่ตนถืออยู่

(2)

ในกำรตังกรรมกำร
้
อำจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ในกำรลงมติแต่
ละครั ง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตำม (1) ทัง้ หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ด
มำกน้ อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ น ผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขำด
3.

ขันตอนของกำรลงคะแนนเสี
้
ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ ว ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธี
เปิ ดเผย คือ กำรลงคะแนนเสียงผ่ำนบัตรลงคะแนน ซึง่ บริ ษัทได้ แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทังนี
้ ้ ในกำรออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ
สำหรับกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม หำกท่ำนลงคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงใน
บัตรลงคะแนน เมื่อท่ำนลงคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเรี ยบร้ อยแล้ วขอให้ ท่ำนชูมือขึน้ เพื่ อให้
เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทเข้ ำไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่ำว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หำกไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่ำผู้ถือหุ้น ทุกท่ำนเห็นชอบหรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ตำมมติที่
นำเสนอ
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ ทำหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ ำร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตำมควำม
ประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้นนัน้ (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริ ษัทได้ บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวำระตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้น ไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้
ทำกำรบันทึกรวมไว้ ในระบบลงคะแนนในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
โดยคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุมในครัง้ นี ้ นอกเหนือจำกวำระที่ 2 และวำระที่ 5 จะใช้ คะแนน
เสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวำระ
ที่ 2 เป็ นเรื่ องที่รำยงำนเพื่อทรำบจึงไม่ต้องมีกำรลงมติ และวำระที่ 5 จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียกับค่ำตอบแทนรำยเดือนของ
กรรมกำรซึ่งเป็ นผู้บริ หำรของบริ ษัท เบีย้ ประชุมกรรมกำร และโบนัสของกรรมกำรจะไม่มีสิทธิลงคะแนน
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เสียงในวำระนี ้ ทังนี
้ ้ หำกแต่ละวำระมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้
ขำด
ผู้ ถื อ หุ้ นมี สิ ท ธิ ล งคะแนนเห็ น ชอบตำมควำมเห็ น ที่ เสนอโดยคณะกรรมกำรทุ ก วำระ อนึ่ ง ผู้ บ ริ ห ำร
กรรมกำร หรื อบุคคลอื่นใดซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ เว้ นแต่เป็ นวำระเกี่ยวกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมกำร
้
4.

วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจำปี 2563
ระเบี ย บวำระส ำหรั บ กำรประชุ มสำมัญ ผู้ถื อหุ้ น ของบริ ษั ท ประจ ำปี 2563 ซึ่งมี จ ำนวน 8 วำระ ตำม
รำยละเอียดในหนังสือเชิ ญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มี
เวลำศึกษำข้ อมูลล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมแล้ ว
นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒ
ั นันท์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษัทได้ กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2563 ปรำกฏว่ำ ณ วันประชุม มีผ้ ูถือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดย
ผู้รับ มอบฉันทะ จำนวนทัง้ สิน้ 130 รำย นับ เป็ น จำนวนหุ้น ได้ 866,351,126 หุ้น คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
28.9344 ของจำนวนหุ้น ที่ จำหน่ำยได้ ทัง้ หมด ถือว่ำไม่ครบองค์ ประชุม โดยบริ ษัทได้ ประกำศเลื่อนวัน
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อวันที่ 7
สิงหำคม 2563 ดังนัน้ ตำมนัยของมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 43 กำหนดว่ำ ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่ำจะต้ องครบองค์ประชุม
บริ ษัทได้ กำหนดให้ วนั ที่ 16 กรกฎำคม 2563 เป็ นวันกำหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่จะเข้ ำ
ร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น สรุ ปว่ำ บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นจำนวนทัง้ สิ ้น 38,713 รำย
ในขณะนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมำเข้ ำร่ วมประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยกำรรั บ มอบฉัน ทะจำนวน ทัง้ สิ น้ 68 รำย
นับเป็ นจำนวนหุ้นได้ 912,649,199 หุ้น จำกจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
3,006,868,535 หุ้น คิด
เป็ น ร้ อยละ 30.4806 ของจ ำนวนหุ้น ที่ จำหน่ำ ยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท ซึ่งครบเป็ นองค์ ป ระชุมตำม
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว และก่อนที่จะเริ่ มประชุมตำมระเบียบวำระ
นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒ นันท์ เรี ยนเชิญ รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น ประธำนกรรมกำร (รั กษำกำร) ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมตำมข้ อบังคับของบริ ษัท และตำม
กฎหมำย หลัง จำกนั น้ รศ.ดร. วิ ชิ ต อู่อ้ น ประธำนฯ ได้ ก ล่ ำ วต้ อ นรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เข้ ำร่ ว มประชุ ม และ
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธำนฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษำยน 2562 ตำมรำยละเอียดในเอกสำรที่ได้ สง่ พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่ำนแล้ ว
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ประธำนฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทรำบว่ำ ในขณะนี ้ มีผ้ ูถือ หุ้นมำเข้ ำร่ วมประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยรั บมอบฉันทะ
เพิ่ ม เติ ม จ ำนวน 12 ท่ ำ น นั บ เป็ นจ ำนวนหุ้ น 5,275,200 หุ้ น รวมทั ง้ หมดเป็ น 80 ท่ ำ น นั บ เป็ นจ ำนวนหุ้ น
917,924,399 หุ้น
ประธำนฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมเรื่ องรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรำกฏว่ำมีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถำมดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
1.

คุณกีรติกา แพงลาด ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้ คำแนะนำ
เพิ่มเติมแก่บริ ษัทเกี่ยวกับจัดทำรำยงำนกำรประชุมว่ำ เพื่อควำมสมบูรณ์ ของรำยงำนกำรประชุม ขอให้
บริ ษัทระบุชื่อและนำมสกุลของผู้ถือหุ้นผู้ถำมคำถำมลงในรำยงำนกำรประชุมครัง้ ต่อไป
รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น กล่ำวต่อผู้ถือหุ้นว่ำ บริ ษัท รั บทรำบคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และรับไว้ พิจำรณำเพื่ อ
พิจำรณำและดำเนินกำรต่อไป

เมื่อไม่มีคำถำมอื่นใด ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ที่ประชุมได้ พิจำรณำและมีมติ ดังนี ้
มติ

รั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วัน ที่ 25 เมษำยน 2562 ตำมที่
ประธำนฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนับคะแนนในวำระนี ้ ดังนี ้

ในวำระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 917,924,399 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

808,482,800

88.0773

0

0.0000

109,441,599

11.9227

0

0.0000

917,924,399

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562 และแผนงานที่จะดาเนินการ
ในปี 2563
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวัฒน์
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทประจำปี 2562 ให้ ที่ประชุมทรำบ และได้ ขอให้ ที่
ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทประจำปี 2562 และแผนงำนที่จะดำเนินกำรในปี 2563 ซึง่ ปรำกฏอยู่
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ภำยใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกำรจัดกำรโครงกำรในอนำคต” ซึง่ ได้ มีมติรับทรำบโดยกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีสำระสำคัญ
ดังนี ้
นายแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน) ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
ในตลำดหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 ธันวำคม 2555 จนถึงปั จจุบนั เข้ ำสูป่ ี ที่ 8 โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษัทได้
เผชิญกับสถำนกำรณ์ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2562 ซึง่ เป็ นปี ที่ผลประกอบกำรของบริ ษัท
นันได้
้ รับผลกระทบมำกพอสมควร เนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ ที่เกิดขึ ้นทังภำยในและนอกประเทศ
้
ไม่
ว่ำจะเป็ นเหตุกำรณ์ จำกกำรที่ตลำดเกิดควำมไม่เชื่อมัน่ ต่อกระแสข่ำวผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มและเครื่ องสำอำงของ
บริ ษัทอื่นซึง่ ไม่ได้ มำตรฐำน อย. อันส่งผลกระทบให้ ฐำนลูกค้ ำรำยย่อยของบริ ษัทมีควำมระมัดระวังในกำรเลือกชื ้อ
สินค้ ำมำกขึน้ อีกทัง้ จำนวนนักท่องเที่ ยวชำวจีนซึ่งเป็ นฐำนลูกค้ ำรำยใหญ่ ของบริ ษัทลดจำนวนลงมำก ส่งผลให้
ยอดขำยของบริ ษั ท นัน้ ชะลอตัวลง จำกเหตุก ำรณ์ ดังกล่ ำวเปรี ย บเสมื อ นสัญ ญำณที่ ท ำให้ บ ริ ษั ท ตื่ น ตัวและ
ระมัดระวังมำกขึ ้น รวมถึงต้ องเตรี ยมพร้ อมสำหรับกำรรับมือต่อปั จจัยต่ำงๆ โดยบริ ษัทได้ เตรี ยมกำรรับมือจัดกำรกับ
ปั ญหำเหล่ำนัน้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประเมินสถำนกำรณ์ในอนำคต กำรพิจำรณำผลประกอบกำรของแต่ละช่องทำงกำร
ขำย แผนกำรแก้ ไขปั ญ หำในส่ วนรำคำ ช่ องทำงกำรขำย และระบบกำรจัด กำรที่ ถื อเป็ น ปั จ จัย ส ำคัญ ในกำร
ดำเนินกำรเพิ่มยอดขำยให้ กบั บริ ษัท โดยช่วงปลำยปี 2562 บริ ษัทได้ เตรี ยมสินค้ ำ กำลังกำรผลิต และงบประมำณ
สำหรับกำรตลำดมำเพื่อรองรับตลำดในช่วง High Season ซึง่ โดยปกติจะเป็ นช่วงเวลำต้ นปี ของทุกปี เนื่องจำกเป็ น
ช่วงเทศกำลและนักท่องเที่ยวเดินเข้ ำยังประเทศไทยเป็ นจำนวนมำก
อย่ำงไรก็ตำมในช่วงต้ นปี 2563 บริ ษัทได้ เผชิญหน้ ำกับสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของเชือ้ ไวรัส โคโรน่ำสำยพันธุ์
ใหม่ (Covid-19) ส่งผลให้ มีกำร Lock Down ทัว่ ประเทศ และห้ ำงสรรพสินค้ ำต้ องปิ ดกำรดำเนินกำรชัว่ ครำว อีกทัง้
มีกำรประกำศพระรำชบัญ ญัติกำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิ น และกำรระงับกำรเดินทำงเข้ ำออกนอก
ประเทศ โดยทัง้ หมดนี เ้ ป็ นเรื่ องที่ ไม่อำจคำดกำรณ์ ได้ ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกภำคส่วนทัง้ ภำยในและภำยนอก
ประเทศ รวมถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริ ษัทได้ มีกำรเตรี ยมแผนฟื น้ ฟูกำรขำย และลด
ต้ นทุนมำอยู่แล้ วจำกเหตุกำรณ์ในปี 2562 กำรเตรี ยมกำรดังกล่ำวนันช่
้ วยลดผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ในปี 2563 ได้
บ้ ำง แต่ก็ไม่อำจหลีกเลี่ยงผลกระทบนัน้ ได้ ทงั ้ หมด โดยหำกพิจำรณำรำยงำนผลประกอบกำรในช่ วงไตรมำสที่ 1
และ 2 ของปี 2563 จะทรำบว่ำเป็ นครัง้ แรกที่บริ ษัทประสบกับภำวะขำดทุน และสำหรับสถำนกำรณ์ ตอนนีน้ บั ได้ ว่ำ
อยู่ในช่วง survival mode เนื่ องจำกบริ ษัทได้ รับผลกระทบหลำยด้ ำน ไม่ว่ำจะเป็ น กำรระงับกำรส่งออก แผนกำร
ตลำด คลัง สิ น ค้ ำ และงบประมำนที่ เตรี ย มไว้ ซึ่งสิ่ งที่ บ ริ ษั ท ได้ เตรี ย มตัวมำในปี 2562 นัน้ ไม่ส ำมำรถเยี ย วยำ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื อ้ ไวรั ส โคโรน่ ำ สำยพัน ธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้ อย่ำงเพี ย งพอ ดังนัน้ ส ำหรั บ
แผนกำรดำเนินธุรกิจต่อไปนี ้คือ กำรลดค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษั ท ซึง่ จะทำให้ บริ ษัทมีภำระน้ อยลง และกำรจัดกำรระบบ
ให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น ทังนี
้ ้จะอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงนันในช่
้ วงต่อไป
นายแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ มอบหมำยให้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เป็ น
ผู้รำยงำนรำยละเอียดของแผนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทต่อไป
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ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กล่ำวต่อที่ประชุมถึงโครงสร้ ำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทที่แต่เดิมบริ ษัทมุ่งเน้ น
และประกอบธุรกิจในรู ปแบบกำรขำยสินค้ ำผ่ำนช่องทำงร้ ำนค้ ำปลีก (Retail Shop) เป็ นหลัก ส่งผลให้ รำยได้ ส่วน
ใหญ่ของบริ ษัทกว่ำร้ อยละ 96 นันมำจำกยอดขำยของร้
้
ำนค้ ำปลีกที่กระจำยไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ และด้ วยทฤษฎี
ของกำรกระจำยสำขำของร้ ำนค้ ำปลีกซึ่ง เป็ นช่องทำงกำรขำยหลัก ทำให้ บริ ษัท มียอดขำยได้ จำกกำรที่ ผ้ ูบริ โภค
สำมำรถเข้ ำถึงสินค้ ำของบริ ษัทได้ โดยตรงและง่ำยกว่ำช่องทำงอื่นๆ กำรเพิ่มสำขำของร้ ำนค้ ำปลีกจึงทำให้ รำยได้
ของบริ ษัทมำกขึ ้นตำมจำนวนสำขำที่เพิ่มขึ ้น

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทเล็งเห็นถึงข้ อเสียของกำรขำยผ่ำนช่องทำงร้ ำนค้ ำปลีกซึง่ มีภำระค่ำใช้ จ่ำย
สูง ทังค่
้ ำเช่ำสถำนที่ หรื อค่ำจ้ ำงพนักงำน ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงได้ เริ่ มเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำนของบริ ษัทโดยเพิ่มช่อง
ทำงกำรขำยและมุง่ เน้ นมำที่ตลำดในต่ำงประเทศ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงปรับสัดส่วนโครงสร้ ำงทำงธุรกิจในปั จจุบนั บริ ษัทปรับโครงสร้ ำงธุรกิจเป็ นกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
ภำยในประเทศในอัตรำร้ อยละ 70 และตลำดต่ำงประเทศในอัตรำร้ อยละ 30 ซึง่ กำรดำเนินธุรกิจภำยในประเทศนัน้
จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทประกอบไปด้ วย 1) กำรขำยผ่ำนช่องทำงร้ ำนค้ ำปลีก ทังแบบออฟไลน์
้
และออนไลน์
และ 2) กำรขำยแบบเทรดดิ ้ง ซึง่ เป็ นแนวทำงดำเนินธุรกิจ โดยกำรนำสินค้ ำวำงจัดจำหน่ำยในช่องทำงโมเดิร์นเทรด,
คอนวีเนียนสโตร์ และผ่ำนตัวแทนกระจำยสินค้ ำ ทำให้ ผ้ บู ริ โภคสำมำรถเข้ ำถึงสินค้ ำได้ มำกขึ ้น
โครงสร้ ำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทที่เปลี่ยนไปคือ สัดส่วนของกำรขำยในช่องทำงโมเดิร์นเทรดที่กำลังจะเพิ่มมำก
ขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทยังสนใจในธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรื อกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึง่ เป็ นอีก
วิธีหนึ่งที่ทำให้ บริ ษัทนันเข้
้ ำถึงผู้บริ โภคโดยตรงได้ แม้ วำ่ ปั จจุบนั กำรขำยแบบออนไลน์ของบริ ษัทนันเป็
้ นเพียงอัตรำ
ร้ อยละ 4 ของโครงสร้ ำงธุรกิจทัง้ หมด แต่ศกั ยภำพที่จะเติบโตของธุรกิจประเภทนีน้ นั ้ มีมำกกว่ำเท่ำตัว บริ ษัทจึงมี
แผนจะปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงจำกธุรกิจร้ ำนค้ ำปลีกมำเป็ นธุรกิจแบบออนไลน์ให้ มำกขึ ้น
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หำกพิจำรณำถึงผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรระบำดของเชื ้อไวรัส Covid-19 ต่อบริ ษัทนัน้ บริ ษัทยิ่งมีควำมจำเป็ นที่
จะต้ องปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงกำรทำธุรกิจจำกเดิมซึง่ เป็ นร้ ำนค้ ำปลีกเป็ นส่วนใหญ่เป็ นเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยอื่น
ให้ มำกขึน้ และลดจำนวนของร้ ำนค้ ำปลีกลงเพื่ อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ ในปั จจุบัน จำกที่ กล่ำวมำข้ ำงต้ น
ทังหมดคื
้
อสภำวะที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัท
แผนการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2563 บริ ษัทมีแผนกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ วิสยั ทัศน์องค์กร International Beauty & Health Business ซึง่ เป็ น
กำรยกระดับแบรนด์สินค้ ำภำยใต้ กำรจำหน่ำยของบริ ษัทเข้ ำสู่กำรเป็ นแบรนด์ด้ำนควำมงำม และสุขภำพให้ เป็ นไป
ตำมกระแสของสังคมในยุคปั จจุบนั ที่ผ้ บู ริ โภคหันมำใส่ใจสุขภำพ บุคลิกภำพ และควำมงำมมำกขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม
เนื่ องจำกตลำดและธุรกิ จเกี่ ยวควำมสวยงำมนัน้ เป็ นธุรกิ จที่ มีควำมแข่งขันสูง บริ ษัทจึงมีควำมจำเป็ นที่ จะต้ อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงกำรดำเนินทำงธุรกิจ โดยบริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินกำรปรับเปลี่ยนมำตังแต่
้ ปี 2562 ดังนี ้
Business Re-Engineering

ในปี 2562 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมแผนกำรที่จ ะปรั บ เปลี่ย นโครงสร้ ำงกำรดำเนิน งำน ซึ่งในแผนดังกล่ำวนัน้
ประกอบไปด้ วย กำรปรั บ เปลี่ย นระบบกำรทำงำนของบริ ษัท ให้ เหลือขัน้ ตอนที่น้ อยล ง กำรลดค่ำใช้ จ่ำยของ
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บริ ษัท เช่น ลดจ ำนวนสำขำร้ ำนค้ ำ ปลีก ลดจำนวนพนัก งำน และกำรควบคุม สิน ค้ ำ คงคลัง จำกแผนกำร
ดังกล่ำวบริ ษัทตังเป้
้ ำหมำยที่จะลดจำนวนค่ำใช้ จ่ำยโดยรวมของบริ ษัทให้ ได้ ในอัตรำร้ อยละ 50 และด้ วยควำม
ร่ วมมือของทุกฝ่ ำย ปั จจุบันบริ ษัทสำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยไปได้ ในอัตรำร้ อยละ 47 ของจำนวนค่ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
ด้ วยวิธีกำรดังต่อไปนี ้

การลดจานวนประชากรของบริษัท
บริ ษัทได้ ดำเนิ นกำรลดจำนวนพนักงำนของบริ ษัทจำกเดิมจำนวนกว่ำ 1,200 คน โดย ณ เดือน ธันวำคม 2563
คำดกำรณ์วำ่ จำนวนพนักงำนจะเหลือ 561 คน

การลดจานวนของร้ านค้ าปลีก (Retail Shop)
คณะผู้บริ หำรได้ พิจำรณำและเล็งเห็นว่ำ ช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำนร้ ำนค้ ำปลีกซึง่ แต่เดิมนันเป็
้ นช่องทำงหลักในกำร
สร้ ำงกำไรให้ แก่บริ ษัทมำตลอดนัน้ ในปั จจุบนั เป็ นช่องทำงที่มีค่ำใช้ จ่ำยค่อนข้ ำงสูง ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงลดจำนวน
สำขำเพื่ อเป็ น กำรลดค่ำใช้ จ่ ำย อย่ ำงไรก็ ตำม กำรลดจ ำนวนสำขำนัน้ จะต้ องใช้ งบประมำณบำงส่วนในกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวซึง่ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่ปกติ (Non-Routine Expenses) ไม่วำ่ จะเป็ นค่ำเลิกสัญญำเช่ำ ค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรรื อ้ ถอน ค่ำเสื่อมในกำรใช้ พื ้นที่ โดยค่ำใช้ จ่ำยในส่วนนีไ้ ปกระทบกับรำยงำนสถำนะกำรเงินของบริ ษัทให้ เกิด
เป็ นสภำวะขำดทุนในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำได้ แม้ วำ่ ขณะนี ้เรำจะประสบกับสภำวะขำดทุน แต่กำรขำดทุนเช่นนี ้มิใช่
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กำรขำดทุนตำมปกติทวั่ ไป เนื่องจำกเป็ นกำรขำดทุนเพื่อลดค่ำใช้ จ่ำย ซึง่ จะทำให้ ผลสุดท้ ำยบริ ษัทจะสำมำรถบรรลุ
เป้ำที่จะลดค่ำใช้ จ่ำยให้ ได้ มำกกว่ำอัตรำร้ อยละ 50 ของค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้

นอกจำกนี ้ เนื่องจำกกำรลดจำนวนร้ ำนค้ ำปลีกนันถื
้ อว่ำเป็ นกำรลดจำนวนช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริ ษั ท คณะ
ผู้บริ หำรจึงต้ องดำเนินกำรสร้ ำงช่องทำงกำรจำหน่ำยใหม่เพื่อทดแทนช่องทำงกำรจำหน่ ำยที่ตดั ออกไป โดยในกำร
เพิ่มช่องทำงใหม่นนรวมถึ
ั้
งกำรสร้ ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่ำจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับควำมงำม ผลิตภัณฑ์ดแู ลและ
ส่งเสริ มควำมงำม เช่น สบู่ ยำสระผม เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ รวมถึงผลิตภัณ ฑ์ ดูแลสุขภำพ เช่น เครื่ องดื่ม หรื อกำแฟลด
น ้ำหนัก ทังหมดนี
้
้ถูกรวมอยู่ในแผนกำรเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริ ษัท
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. บริ ษัทวำงแผนไว้ ว่ำปี นี ้จะทำกำรตลำดแบบ Mass Marketing กล่ำวคือเป็ นวิธีกำรทำกำรตลำดแบบวงกว้ ำงที่
ไม่ได้ เจำะแค่เฉพำะกลุ่ม บริ ษัท จะดำเนิ น กำรกระจำยสิ น ค้ ำเพื่ อจ ำหน่ ำยตำมหน้ ำ ร้ ำนต่ำงๆมำกมำยทั่ว
ประเทศ ไม่วำ่ จะเป็ นร้ ำนค้ ำปลีกในต่ำงจังหวัด หรื อห้ ำงสรรพสินค้ ำทัว่ ไป
2. กำรสร้ ำงช่องทำงจำหน่ำยที่มำกขึ ้น ช่องทำงแรกที่บริ ษัทเน้ นไปก็คือช่องทำง อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่มี
กำรเจริ ญเติบโตสูงมำกในช่วงที่ผ่ำน บริ ษัทได้ มีกำรจำหน่ำยสินค้ ำผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ หรื ออีคอมเมิร์ซ ที่
มีปริ มำณควำมต้ องกำรเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรและไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ ำ ซึ่งตอนนีบ้ ริ ษัท
จำหน่ำยสินค้ ำผ่ำนทำงออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ dot.com Market Place Facebook fanpage และ Line@
ซึ่ง เป็ น ช่ อ งทำงที่ ค่ อ นข้ ำงหลำกหลำยไปตำมกลุ่ม ผู้ บ ริ โภค และในตอนนี บ้ ริ ษั ท ได้ รับ ควำมร่ ว มมื อ จำก
ห้ ำงสรรพสินค้ ำเซ็นทรัล และโรบินสัน ทำให้ สินค้ ำเรำได้ วำงจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยออนไลน์ ของคู่
ค้ ำได้ นอกจำกนี ้ บริ ษั ท มีแ ผนที่ จ ะสร้ ำงช่ องทำงจ ำหน่ ำยออนไลน์ เป็ น ของตัวเองเป็ น กำรจ ำหน่ ำยแบบ
ถ่ำยทอดสด (Live) เพื่อจำหน่ำยสินค้ ำเป็ นประจำ และบริ ษัทจะเพิ่มกำรโฆษณำสินค้ ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ให้ มีอิทธิพลมำกขึ ้น เข้ ำสูก่ ลุม่ ผู้บริ โภคกลุม่ อีคอมเมิร์ซโดยตรงและเป็ นกำรกระตุ้นยอดขำย
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3. ช่องทำงสินค้ ำอุปโภค (Consumer Product) ร้ ำนค้ ำปลีกขนำดใหญ่ หรื อ Modern Trade เป็ นช่องทำงที่บริ ษัท
จะมุ่งพัฒ นำโดยเพิ่ มร้ ำนค้ ำ ที่ จะจำหน่ำยสิน ค้ ำของบริ ษัท ในซู เปอร์ มำร์ เก็ตขนำดใหญ่ เช่น บิ๊ กซี โลตัส ท็อปส์
เซเว่น อีเลฟเว่น โดยในปี นี ้บริ ษัทมุ่งขยำยไปในร้ ำนค้ ำที่ใหญ่ขึ ้นเช่นแม็ คโคร โดยจะวำงจำหน่ำยสินค้ ำที่เหมำะกับ
ร้ ำนค้ ำเหล่ำนี ้ เพื่อเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงมำกขึ ้น

สำหรับภำพรวมของแผนกำรดำเนินงำนทังหมด
้
โดยสรุ ปแล้ วบริ ษัทจะมุ่งเน้ นไปที่กำรควบคุมและลดค่ำใช้ จ่ำยทุก
อย่ำงในบริ ษัท บริ ษัทจะไปลดค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรปิ ดสำขำของร้ ำนค้ ำปลีก (Retail Shop) เนื่องจำกเป็ นค่ำใช้ จ่ำย
ส่วนใหญ่ของบริ ษัท กำรลดค่ำใช้ จ่ำยส่วนนี ้จึงมีบทบำทสำคัญในกำรลดค่ำใช้ จ่ำยโดยรวมของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ สิ่งต่อมำคือกำรปรับตัว หลังจำกกำรลดสำขำร้ ำนค้ ำปลีกเพื่อมำมุ่งเน้ นจำหน่ำยสินค้ ำผ่ำน
ช่องทำงอีคอมเมิร์ซ ที่ บริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินกำรไปบ้ ำงแล้ ว แต่จะพัฒ นำขยำย Platform ให้ มำกขึน้ เนื่ องจำกกำร
จำหน่ำยผ่ำนทำงช่องทำงนี ้มีอตั รำกำรเติบโตที่ค่อนข้ ำงสูง ภำยใต้ แผนกำรและกำรปรับเปลี่ยนที่กล่ำวมำทังหมด
้
บริ ษัทมีเป้ำหมำยที่จะสร้ ำงรำยได้ ให้ ได้ มำกกว่ำ 900 ล้ ำนบำท ภำยในสิ ้นปี 2563 นี ้
ประธำนฯ เปิ ด โอกำสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ซัก ถำมเรื่ อ งผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ประจ ำปี 2562 และแผนงำนที่ จ ะ
ดำเนินกำรในปี 2563 ปรำกฏว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
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1.

คุณกีรติกา แพงลาด ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ
1.1 บริ ษัทมีควำมเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับประเด็นกำลังกำรซื ้อของผู้บริ โภคในสภำวะเศรษฐกิจในช่วงปี ที่
ผ่ำนมำ ซึง่ ในปั จจุบนั หำกพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำผู้บริ โภคมีกำลังกำรซื ้อที่ลดลง โดยเฉพำะผู้บริ โภค
กลุม่ ผู้สงู อำยุ สิ่งเหล่ำนี ้จะส่งผลต่อผลประกอบกำรของบริ ษัทหรื อไม่ อย่ำงไร
ดร.พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ เมื่อสภำวะเศรษฐกิจเป็ นสิ่งที่ไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ ได้ ว่ำจะกลับมำอยู่ในสภำวะปกติหรื อดีขึ ้นเมื่อใด ดังนัน้ แนวทำงกำรประกอบธุรกิจของ
บริ ษัทจึงต้ องเป็ นไปตำมสภำวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริ โภค เช่น สำหรับสภำวะเศรษฐกิจ
ช่วงนี ้สินค้ ำของบริ ษัทจะเป็ นสินค้ ำที่รำคำไม่สงู มำก และเป็ นสินค้ ำจำเป็ นในชีวิตประจำวันมำกขึ ้น
เช่น สบู่ ยำสระผม แต่ทงนี
ั ้ ้ ก็ยงั มีสินค้ ำบำงกลุม่ ที่บริ ษัทเห็นว่ำไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สภำวะเศรษฐกิจ เช่น
สินค้ ำกลุม่ ที่มีรำคำค่อนข้ ำงสูงที่บริ ษัทเปิ ดตัวออกมำ และได้ รับผลตอบรับดีกว่ำที่คำดหมำยไว้ ซึง่
ทำให้ เห็นว่ำฐำนกำลังกำรซื ้อของผู้บริ โภคนันแบ่
้ งตลำดออกจำกกันอย่ำงชัดเจน อีกทัง้ สินค้ ำส่วน
ใหญ่ของบริ ษัทนัน้ ไม่ได้ มีรำคำที่สงู ไปจนผู้บริ โภคไม่สำมำรถซื ้อได้ หรื อต่ำเกินไปจนผู้บริ โภคขำด
ควำมเชื่ อมั่นในคุณ ภำพ ด้ วยเหตุที่ กล่ำวมำข้ ำงต้ น ท ำให้ บริ ษัทเชื่ อมั่น ว่ำจะสำมำรถท ำให้ ผล
ประกอบกำรของบริ ษัทนันกลั
้ บมำเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั ้ ได้
สำหรับเรื่ องกำลังกำรซื ้อของผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มผู้สงู อำยุ บริ ษัทเห็นว่ำในปั จจุบนั ผู้สงู อำยุมีควำม
ต้ องกำรในกำรใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ดูแ ลควำมงำมและเสริ มบุ คลิ ก มำกขึน้ ไม่ใช่ เพี ย งแค่ผ ลิ ตภัณ ฑ์
จำพวกเครื่ องสำอำง แต่รวมถึง อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภำพ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่กล่ำวมำนี ้ล้ วนแต่
เป็ นสิน ค้ ำของบริ ษัท เช่น ที่ ดัดขนตำ ดินสอเขี ยนคิว้ กำแฟลดนำ้ หนัก หรื อเครื่ องดื่มเพื่ อปรั บ
สมดุลระบบขับถ่ำย ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นสินค้ ำที่ มีอตั รำกำไรสูงขึ ้น ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่ำแผนกำรดำเนินงำน
ของบริ ษั ท ในปี นี จ้ ะสอดคล้ องกั บ สภำวะเศรษฐกิ จ และพฤติ ก รรมกำรซื อ้ ของผู้ บริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไป
1.2 บริ ษัทเคยมีกำรทำวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื ้อของผู้บริ โภคหรื อไม่
นายแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ บริ ษัทมีฐำนข้ อมูลลูกค้ ำมำก โดยบริ ษัทจะ
เก็บข้ อมูลเหล่ำนีใ้ น Database นอกจำกนี ย้ งั มีกำรทำ Data Mining หรื อกำรขุดข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อ
กำรพิจำรณำ และจัดทำกำรวิเครำะห์ข้อ มูลเหล่ำนัน้ ในเชิงของกำรจัดกำรลูกค้ ำสัมพันธ์ (CRM)
ซึ่งกำรท ำเช่ น ว่ ำ นี อ้ ำจมิ ใช่ ก ำรท ำวิ จั ย โดยตรง แต่ ข้ อ มู ล เหล่ ำ นี ก้ ็ ส ำมำรถแสดงข้ อ มู ล ของ
พฤติกรรมกำรซื ้อของบริ โภคได้ ไม่ว่ำจะเป็ นสิน ค้ ำที่ ลูกค้ ำแต่ละช่วงวัยชื่ นชอบ หรื อเวลำและ
สถำนที่ซื ้อสินค้ ำ โดยบริ ษัทสำมำรถนำข้ อมูลเหล่ำนี ้มำวิเครำะห์ได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังใช้ ข้อมูล
เหล่ำนี ้กับฝ่ ำยขำยของบริ ษัทในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ตลอดจนฝ่ ำยกำรตลำด นอกจำกตัวเลขที่
เป็ น Database ที่ จะใช้ ในกำรทำผลวิเครำะห์ แล้ ว บริ ษัทยังนำมำใช้ ในกำรพัฒ นำสินค้ ำ ใหม่ๆ
เพื่อพัฒนำกำรขำยให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคด้ วย นอกจำกข้ อมูลที่เป็ นตัวเลข
แล้ วบริ ษัทยังมีกำรพูดคุยสอบถำมกับผู้ดูแลแต่ละสำขำ รวมถึงคู่ค้ำของบริ ษัท เพื่อพัฒนำสินค้ ำ
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ให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของตลำด บริ ษัทยังมีทีมงำนที่คอยติดตำมกระแสต่ำงๆในช่องทำง
อินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ ทนั กันกับกำรขับเคลื่อนของกระแสสังคม ไม่ใช่เพียงแค่กระแสในประเทศไทย
แต่รวมถึงกระแสในต่ำงประเทศด้ วย
2.

นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ
2.1

หำกพิ จำรณำเปรี ยบเที ยบกับยอดขำยของบริ ษัท ในกลุ่มสิน ค้ ำประเภทเดียวกัน กับ บริ ษัท อื่น
ยอดขำยของบริ ษัทนันลดลงกว่
้
ำบริ ษัทอื่นๆมำก บริ ษัทมีแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำที่ผ่ำนมำอย่ำง
เหมำะสมและตรงจุดหรื อไม่ อย่ำงไร
นายแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ คณะผู้บริ หำรไม่อำจปฏิเสธเรื่ องยอดขำยที่
ลดลงในช่วงปี ที่ ผ่ำนมำได้ และชี แ้ จงว่ำในกำรบริ หำรก็อำจมีส่วนที่ ผิดพลำดได้ จึงขอน้ อมรั บ
ควำมผิ ดพลำดและจะน ำไปแก้ ไขเพื่ อพัฒ นำธุ รกิ จต่ อไป อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษัท ขอเรี ย น ชี แ้ จง
เพิ่มเติมถึงโครงสร้ ำงกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทว่ำในอดีตบริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำผ่ำนทำง
ร้ ำนค้ ำปลีกเป็ นหลัก และบริ ษัท เติบโตจนมำถึงทุกวันนีด้ ้ วยยอดขำยของร้ ำนขำยปลีก อย่ำงไรก็
ตำม แผนกำรตลำดที่ ดี ใ นวั น นั น้ อำจไม่ ไ ด้ เหมำะสมกั บ สถำนกำรณ์ ในปั จจุ บั น ที่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว ยอดขำยที่ลดลงเป็ นจำนวนมำกมำกนัน้ ก็มีสำเหตุมำจำกร้ ำนขำย
ปลีกที่เคยเป็ น รำยได้ หลักให้ แก่บริ ษัท โดยตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทได้ เล็งเห็นว่ำร้ ำนค้ ำ
ปลีกกลับกลำยเป็ นภำระด้ ำนค่ำใช้ จ่ำย บริ ษัทจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องลดสำขำ และปรับเปลี่ยน
แผนกำรตลำดใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรขำยในตลำดต่ำงประเทศที่
ไม่ใช่เพี ยงแค่ประเทศจี น แต่ยังมีอีกประมำน 15 ประเทศเพื่ อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงทำง
กำรค้ ำ
สำหรั บกำรลดจำนวนพนักงำน และสำขำร้ ำนค้ ำปลีก บริ ษัทขอชีแ้ จงว่ำในช่วงที่ ผ่ำนมำ ควำม
จำเป็ นเร่ งด่วนที่สุดของบริ ษัทคือกำรลดค่ำใช้ จ่ำยให้ ได้ มำกที่สดุ เพื่อลดภำระของบริ ษัท อย่ำงไรก็
ดี บริ ษัทยังคงดำเนินกำรหำช่องทำงในกำรเพิ่มยอดขำย แต่จะมุง่ เน้ นมำที่กำรลดภำระของบริ ษัท
เป็ นหลักเพื่อให้ บริ ษัทจะสำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ สำหรับสินค้ ำคงคลังที่ท่ำนผู้ถือหุ้นเห็นว่ำ
มียอดที่สงู มำกนันมำจำกกำรที
้
่บริ ษัทได้ เตรี ยมสินค้ ำเพื่อส่งออกมำตังแต่
้ ปลำยปี 2562 แต่เมื่อมำ
เจอกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื ้อไวรัส Covid-19 ทำให้ บริ ษัทถูกระงับกำรส่งออก และมี
ยอดสินค้ ำคงคลังเหลืออยู่ในปริ มำณมำก บริ ษัทจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องระบำยสินค้ ำเหล่ำนัน้
ออก โดยกำรขำยแบบลดรำคำในช่องทำง E-Commerce โดยสุดท้ ำยเมื่อเหตุกำรณ์ ที่ต้องกำร
แก้ ไขอย่ำงเร่ งด่วนเหล่ำนี ผ้ ่ำนไปแล้ ว บริ ษัทจะดำเนินกำรแก้ ไขปั ญหำต่ำงๆอย่ำงเต็มที่ บริ ษัท
หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำผลประกอบกำรจะกลับมำดีได้ ด้วยแผนกำรดำเนินงำนที่เรี ยนที่แจ้ งไปแล้ ว

เมื่อไม่มีคำถำมอื่นใดเพิ่ มเติม ถือว่ำที่ ประชุมรั บ ทรำบรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทประจำปี 2562 และ
แผนงำนที่จะดำเนินกำรในปี 2563 แล้ ว
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ประธำนฯ ได้ มอบหมำยให้ นำยธิติพทั ธ์ วงษ์ ศรี เผือก ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี และกำรเงินเป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดใน
วำระนี ้
คุณธิติพทั ธ์ วงษ์ ศรี เผือก จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึง่ ได้ รับกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
และได้ รับกำรอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์
2563 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีสำระสำคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: บำท)
รายการ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,315,918,958.43
239,438,634.72

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

1,076,480,323.71

รำยได้ รวม

2,020,767,028.89

กำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำยและภำษี เงินได้

290,770,446.47

กำไรสุทธิ

232,576,900.96

กำไรต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุ้น)

0.08
2,994,150,560

รำยละเอียดปรำกฏตำมสำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็ จสำหรั บ รอบระยะเวลำบัญ ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปแบบ QR CODE พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธำนฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทรำบว่ำ ในขณะนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมำเข้ ำร่ วมประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยรั บมอบฉันทะ
เพิ่ ม เติ ม จ ำนวน 11 ท่ ำ น นั บ เป็ นจ ำนวนหุ้ น 773,510 หุ้ น รวมทั ง้ หมดเป็ น 91 ท่ ำ น นั บ เป็ นจ ำนวนหุ้ น
918,697,909 หุ้น
ประธำนฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมเรื่ องงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปรำกฏว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
1.
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1.1

เหตุใดงบกำไรขำดทุนจึงปรำกฏกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สินซึง่ มีมลู ค่ำสูงถึง 20 ล้ ำนบำท
นายธิ ติ พั ท ธ์ วงษ์ ศรี เ ผื อ ก ตอบค ำถำมผู้ ถื อ หุ้ นว่ ำ ตั ว เลขที่ ป รำกฏในงบก ำไรขำดทุ น
เนื่องมำจำกกำรปิ ดร้ ำนค้ ำปลีกต่ำงๆ และที่วำงแผนจะปิ ดในอนำคต ซึ่งหำกบริ ษัทมีแผนงำนที่
แน่นอนแล้ วต้ องบันทึกรับรู้ ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำทรัพย์ สินนัน้ ลงในงบกำไรขำดทุนของบริ ษัท
ทันที ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนทำงบัญชี

1.2

ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสินค้ ำคงคลังในปริ มำณมำก บริ ษัทมีวิธีกำรจัดกำรสินค้ ำคงคลังอย่ำงไร
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ เนื่องจำกสินค้ ำคงคลังที่บริ ษัทมีอยู่
ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี นนั ้ มีไว้ สำหรับกำรส่งออก อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบันปริ มำณสินค้ ำคงคลังลดลง
แล้ วมำกกว่ำร้ อยละ 40 และคำดว่ำจะลดลงเรื่ อยๆ โดยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทจะเก็บสินค้ ำคงคลังเป็ น
ระยะเวลำประมำณ 120 วัน แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื ้อไวรส Covid-19 ทำ
ให้ ยอดขำยของบริ ษัทลดลง ส่งผลให้ กำรเก็บสินค้ ำคงคลังมีระยะเวลำนำนขึน้ โดยมีกำรเก็บ
สินค้ ำคงคลังเฉลี่ยประมำณ 200 วัน อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ ในปั จจุบนั สำมำรถส่งออกสินค้ ำ
ได้ ตำมปกติแล้ ว และคำดว่ำในไตรมำส 4 บริ ษัทสำมำรถระบำยสินค้ ำออกหมด

1.3

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่ำนมำ แพลตฟอร์ ม E-Commerce ของ Lazada และ Shopee มำแรงมำก
จึงอยำกทรำบว่ำยอดขำยผ่ำนช่องทำง E-Commerce ของบริ ษัทมีอตั รำเท่ำกับร้ อยละเท่ำใดของ
ยอดขำยทั ง้ หมด และในปั จ จุ บัน มี ย อดขำยเพิ่ ม ขึน้ มำเท่ ำใด บริ ษั ท ประสบปั ญ หำจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ ำโดยให้ ชำระปลำยทำง และผู้ซื ้อไม่รับสินค้ ำหรื อไม่
ดร.พี ร ะพงษ์ กิ ติ เวชโภคาวั ฒ น์ ตอบค ำถำมผู้ ถื อ หุ้ นว่ำ ปั จ จุ บั น กำรขำยผ่ ำ นช่ อ ง ECommerce เติบโตขึน้ ในอัตรำร้ อยละ 181 หรื อมีสดั ส่วนรำยได้ ร้อยละ 4-5 ของรำยได้ ทงั ้ หมด
ซึง่ พิจำรณำแล้ วถือเป็ นอัตรำส่วนที่ต่ำ และบริ ษัทยังคงต้ องพัฒนำในด้ ำนนี ้ แม้ วำ่ บริ ษัทมีสดั ส่วน
ยอดขำยในช่องทำงนี ไ้ ม่มำก เนื่องจำกสัดส่วนรำยได้ จำกกำรขำยช่องทำงอื่นมีมลู ค่ำสูง กว่ำ จึง
ส่งผลให้ กำรขำยผ่ำนช่องทำง E-Commerce มีอตั รำส่วนที่คอ่ นข้ ำงต่ำ สำหรับเรื่ องกำรจำหน่ำย
สินค้ ำโดยให้ ชำระเงินปลำยทำง บริ ษัทยังมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำในลักษณะนี แ้ ต่ยังไม่มำก ส่วน
ใหญ่ ผ้ ูซื ้อต้ องชำระเงินก่อ น ทำให้ อตั รำกำรคืนสินค้ ำมีน้อย ทัง้ นี ้ ในปี หน้ ำบริ ษัทคำดกำรณ์ ว่ำ
กำรขำยผ่ำนช่องทำง E-Commerce มีแนวโน้ มจะสัดส่วนรำยได้ ในอัตรำร้ อยละ 7-10 อย่ำงไรก็
ตำม บริ ษัทไม่สำมำรถชี ้แจงลงในรำยละเอียดได้ เนื่องจำกเป็ นเรื่ องของกำรวำงแผนธุรกิจ

เมื่อไม่มีคำถำมอื่นใดเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจำรณำและอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังกล่ำว ที่ประชุมได้ พิจำรณำและมีมติ ดังนี ้
มติ

อนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ง
ได้ รับกำรตรวจสอบและรั บรองโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำตแล้ ว ตำมที่ ประธำนฯ เสนอทุกประกำร ด้ วย
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คะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
ผลกำรนับคะแนนในวำระนี ้ ดังนี ้
ในวำระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 918,697,909 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

809,256,310

88.0873

0

0.0000

109,441,599

11.9127

0

0.0000

918,697,909

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 4 พิ จารณาและอนุ มั ติการจั ดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั น ผลเพิ่ม เติ ม
สาหรั บผลการดาเนินงานปี 2562
ประธำนฯ ได้ มอบหมำยให้ คุณธิติพทั ธ์ วงษ์ ศรี เผือก ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิน ให้ รำยละเอียดในวำระนี ้
คุณธิติพทั ธ์ วงษ์ ศรี เผือก ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ จำกผลกำรดำเนินงำนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทมี
กำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเป็ นจำนวน 232,576,900.96 บำท (สองร้ อยสำมสิบสองล้ ำนห้ ำแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ ำ
ร้ อยบำทเก้ ำสิบหกสตำงค์)
ทังนี
้ ้ ตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
5 ของกำไรสุทธิจนกว่ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยกำหนด
โดยทุนสำรองตำมกฎหมำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 30,226,100 บำท (สำมสิบล้ ำนสองแสนสอง
หมื่นหกพันหนึง่ ร้ อยบำทถ้ วน) ซึง่ ครบถ้ วนเท่ำกับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทจำนวน 302,261,000 บำท
(สำมร้ อยสองล้ ำนสองแสนหกหมื่นหนึง่ พันบำทถ้ วน) บริ ษัทจึงไม่จำเป็ นต้ องจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยอีก
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยตำมสัดส่วนของหุ้นที่ตน
ถืออยู่ของบริ ษัท บริ ษัท จึงมีควำมประสงค์ จะจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 ทัง้ สิน้ ในอัตรำหุ้น ละ
0.071 บำท หรื อเป็ นจำนวนเงิน 212,587,740.99 บำท (สองร้ อยสิบสองล้ ำนห้ ำแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้ อยสี่สิบ
บำทเก้ ำสิบเก้ ำสตำงค์ ) คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 91.41 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิติบุคคล ซึง่ สูงกว่ำนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทซึง่ จะจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50
โดยบริ ษัทได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.035 บำท
เป็ นเงินจำนวน 104,796,773.73 บำท (หนึง่ ร้ อยสี่ล้ำนเจ็ดแสนเก้ ำหมื่นหกพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสำมบำทเจ็ดสิบสำม
สตำงค์) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2562
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อีกทัง้ บริ ษัทได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เพิ่ มแล้ วอีกเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2563 ในอัตรำหุ้นละ
0.036 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 107,790,967.26 บำท (หนึ่งร้ อยเจ็ดล้ ำนเจ็ดแสนเก้ ำหมื่นเก้ ำร้ อยหกสิบเจ็ด
บำทยี่สิบหกสตำงค์) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
โดยตำรำงเปรี ยบเทียบข้ อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผล เป็ นดังนี ้
รายการ

เงินปั นผลสาหรับปี 2563
เงินปั นผลสาหรับปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
(ปี ที่ผ่านมา)
จากผลการดาเนินงานปี 2562 จากผลการดาเนินงานปี 2561

1. กำไรสุทธิ (บำท)

232,576,900.96

991,593,406.58

2. จำนวนหุ้น (หุ้น)

2,994,193,535

2,994,193,535

0.071

0.300

0.035

0.162

0.036

0.138

จัดสรรเงินสำรองครบตำม
กฎหมำยแล้ ว

จัดสรรเงินสำรองครบตำม
กฎหมำยแล้ ว

212,587,740.99

898,152,180.54

91.41

90.58

3. เงินปั นผลจ่ำยต่อหุ้น
(บำท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่ำงกำล
ครัง้ ที่ 1 จ่ำยวันที่ 9 กันยำยน 2562
- เงินปั นผลระหว่ำงกำล
ครัง้ ที่ 2 จ่ำยวันที่ 29 เมษำยน 2563
4. จัดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย (บำท)
5. รวมเงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น (บำท)
6. อัตรำเงินปั นผลจ่ำยต่อกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
หลังหักภำษี และเงินสำรองตำมกฎหมำย

ดังนัน้ บริ ษัทจึงจะงดกำรจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมสำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2562
คุณ ธิ ติ พัท ธ์ วงษ์ ศรี เผื อก เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถื อหุ้น สอบถำมเรื่ องกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำร
จ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2562 ปรำกฎว่ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถำม
เมื่อไม่มีคำถำมอื่นใดเพิ่ มเติม ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ ที่ป ระชุม พิ จำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรทุนสำรองตำม
กฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2562 ที่ประชุมได้ พิจำรณำและมีมติ ดังนี ้
มติ

อนุมตั ิกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปั นผลเพิ่ มเติมสำหรั บผลกำรดำเนินงำนปี
2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มำประชุมและมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยมีผลกำรนับคะแนนในวำระนี ้ ดังนี ้
ในวำระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 918,697,909 หุ้น
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ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1)

เห็นด้ วย

809,256,310

88.0873

(2)

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

(3)

งดออกเสียง

109,441,599

11.9127

(4)

บัตรเสีย

0

0.0000

918,697,909

100.0000

รวมจานวนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2563
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ในวำระนี ้จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่ ม ำประชุ ม โดยผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ ค่ ำ ตอบแทนรำยเดื อ นของกรรมกำรซึ่ง เป็ นผู้ บริ ห ำรของบริ ษั ท
ค่ำตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมกำร และโบนัสของกรรมกำรจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวำระนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนครัง้ ที่
1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 โดยได้ กลั่นกรองและพิ จำรณำอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำร
ต่ำงๆ แล้ วรวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโตทำงผลกำไรของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรกำหนด
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.

เสนอค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำรซึง่ เป็ นผู้บริ หำรของบริ ษัทประจำปี 2563 ในอัตรำที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย
ร้ อยละ 3 จำกมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 ซึง่ ได้ อนุมตั ิไว้ แล้ ว

2.

เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรในรู ปโบนัสกรรมกำรที่จ่ำยในปี 2563 ซึง่ เป็ นโบนัสจำกผลประกอบกำรปี 2562
โดยกำหนดอัตรำเงินโบนัสเท่ำกับร้ อยละ 0.02 ของรำยได้ ปี 2562 และจะจ่ำยโบนัสไม่เกิน 365,382 บำท
(สำมแสนหกหมื่นห้ ำพันสำมร้ อยแปดสิบสองบำทถ้ วน) โดยเฉลี่ยให้ กรรมกำรอิสระทุกท่ำน
ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่ เป็ นผู้บริ หำรจะไม่ได้ รั บโบนัสกรรมกำรเนื่ องจำกได้ รับค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะ
ผู้บริ หำรแล้ ว
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 เสนอค่ำตอบแทนเบีย้ ประชุมของคณะกรรมกำร
ของบริ ษัทประจำปี 2563 ในอัตรำลดลงร้ อยละ 30 จำกมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อ
วันที่ 25 เมษำยน 2562 ซึง่ ได้ อนุมตั ิไว้ ดังนี ้
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ค่ าเบีย้ ประชุมสาหรั บคณะกรรมการ

1. ค่ำเบี ้ยประชุมของกรรมกำรบริ ษัท
 ประธำนฯกรรมกำรบริ ษัท
 กรรมกำรบริ ษัท
2. ค่ำเบี ้ยประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
 ประธำนฯกรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรตรวจสอบ
3. ค่ำเบี ้ยประชุมของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
 ประธำนฯกรรมกำรสรรหำฯ
 กรรมกำรสรรหำฯ
4. ค่ำเบี ้ยประชุมของกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
 ประธำนฯกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

สาหรั บปี ที่เสนอ
(ปี 2563)
(บาทต่ อคน)
ต่อกำรประชุม 1 ครัง้
19,325
14,494

สาหรั บปี ก่ อน
(ปี 2562)
(บาทต่ อคน)
ต่อกำรประชุม 1 ครัง้
27,607
20,705

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้
19,325
14,494

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้
27,607
20,705

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้

19,325
14,494

27,607
20,705

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้
19,325
14,494

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้
27,607
20,705

ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม เนื่องจำกได้ รับค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะผู้บริ หำร
แล้ ว
ประธำนฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมเรื่ องค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจำปี 2563 ปรำกฏว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถำม
ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
1.

นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ
1.1

บริ ษัทได้ กำหนดเพดำนสำหรับกำรพิ จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรหรื อไม่ บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยสุทธิ
สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ ได้ รับกำรอนุมตั ิไปในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เป็ นเงิน จำนวนทัง้ สิน้ เท่ ำใด และบริ ษัท กำหนดเพดำนสำหรั บ กำรก ำหนดเงิ นโบนัสกรรมกำร
หรื อไม่
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ บริ ษัท ได้ กำหนดเพดำนสำหรั บกำร
จ่ำยเงินโบนัสกรรมกำรที่จะจ่ำยในปี 2563 จำกผลประกอบกำรปี 2562 เป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 365,382 บำท โดยเฉลี่ยให้ แก่กรรมกำรอิสระทุกท่ำน

1.2

บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2562 และปี 2563 จำนวนทังสิ
้ ้นเท่ำใด
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นายวิบูลย์ พจนาลัย ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ เนื่องจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรในส่วนของโบนัส
ประจำปี 2563 ต้ องคำนวณจำกผลประกอบกำรปี 2563 ดังนัน้ บริ ษัทจึงยังไม่สำมำรถแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทรำบได้
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวั ฒน์ ตอบคำถำมเพิ่ มเติมว่ำ ในปี นีค้ ณะกรรมกำรบริ ษัททุกท่ำน
สมัครใจลดเบี ้ยประชุมของคณะกรรมกำรลงในอัตรำร้ อยละ 30 จำกที่เคยได้ รับในปี ที่แล้ ว แต่ยงั
ไม่สำมำรถระบุได้ ว่ำเป็ นเงินจำนวนทัง้ สิ ้นเท่ ำใด เนื่ องจำกต้ องพิ จำรณำจำกจำนวนครั ง้ ที่ เข้ ำ
ประชุมในปี นี ้ ซึง่ อย่ำงน้ อยไม่ต่ำกว่ำ 4 ครัง้ ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป
ตอบคาถามเพิ่ม เติม จำกมติที่ป ระชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน
2562 มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนเบี ้ยประชุมกรรมกำรของบริ ษัทประจำปี 2562 ในอัตรำที่เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 3 จำกปี 2561 โดยตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษัทจะได้ ค่ำเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 27,607
บำท/คน และตำแหน่งกรรมกำรจะได้ คำ่ เบี ้ยประชุมครัง้ ละ 20,705 บำท/คน
เมื่อไม่มีคำถำมอื่นใด ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจำปี 2563
เป็ นแต่ละรำยกำร ที่ประชุมได้ พิจำรณำและมีมติ ดังนี ้
มติ

อนุมตั ิค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจำปี 2563 ตำมที่ประธำนฯ เสนอทุกประกำร ด้ วยคะแนนเสียงข้ ำง
มำกซึง่ ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุม โดยมีผลกำรนับคะแนนใน
วำระนี ้ ดังนี ้
1)

ค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำรซึ่งเป็ นผู้บริ หำรของบริ ษัทประจำปี 2563 ในอัตรำที่เพิ่มขึน้
เฉลี่ยร้ อยละ 3
ประธำนฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ในวำระนีผ้ ้ ูที่มีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่ นำยแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวัฒน์ รวมเป็ นหุ้นของผู้มีส่วนได้
เสีย 2 ท่ำน จำนวน 286,781,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

519,665,310

82.2363

2,810,000

0.4447

109,441,599

17.3190

0

0.0000

631,916,909

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

หน้ ำ 22 ของ 30

บริษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน)
10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนครฯ 10230
TEL. 02- 9460700-6, 02-9461446-9, 02-9461573-4 FAX: 02-9461571
__________________________________________________________________________________

2)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรู ปโบนัสกรรมกำรประจำปี 2563
ประธำนฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ในวำระนี ผ้ ้ ูที่มีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่ นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ และ นำงสำวมณสุธำทิพ มลำอัครนันท์ รวมหุ้นของผู้มีสว่ นได้
เสีย 2 ท่ำน จำนวน 362,336,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

444,148,310

79.8308

2,772,000

0.4982

109,441,599

19,6709

0

0.0000

556,361,909

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง
3)

ค่ำตอบแทนเบีย้ ประชุมกรรมกำรของบริ ษัทประจำปี 2562 ในอัตรำลดลงร้ อยละ 30 จำกมติที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ประธำนฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ในวำระนี ้ ที่มีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียง ลงคะแนน
ได้ แก่ นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ และ นำงสำวมณสุธำทิพ มลำอัครนันท์ รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้
เสีย 2 ท่ำน จำนวน 362,336,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

446,880,310

80.3219

40,000

0.0072

109,441,599

19.6709

0

0.0000

556,361,909

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุ มัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตประจาปี
2563
ประธำนฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริ ษัท และเพื่อให้ เป็ นไปตำมคุณสมบัติ
ของบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัทจึงจำเป็ นจะต้ องพิ จำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ซึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ ควำมเห็นชอบ และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจำกบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ซึง่ มีรำยชื่อ
ดังต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอำนำจในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
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งบกำรเงินของบริ ษัท และในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญำตตำมรำยนำมนัน้ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัดเป็ นผู้มีอำนำจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญำตรำยอื่นของบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ ำที่แทนได้
ชื่อผู้สอบบัญชี

ใบอนุญำตเลขที่

(1)

นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์

2982

(2)

นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

7764

(3)

นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่ จิตร

8152

และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมข้ อเสนอบริ กำรสอบบัญ ชี ที่ ผ้ ู สอบบัญ ชี เสนอมำส ำหรั บบริ ษั ทเป็ นจ ำนวนเงิ น รวม
1,460,000 บำท (หนึ่งล้ ำนสี่แสนหกหมื่นบำทถ้ วน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตประจำปี
2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริ ษัท (Audit Fee)
ค่ำบริ กำรอื่น (Non-Audit Fee)
รวม

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ) ปี 2562 (ปี ที่ผ่านมา)
(บาท)
(บาท)
1,460,000

1,460,000

ไม่มี

ไม่มี

1,460,000

1,460,000

ทังนี
้ ้ บริ ษัทสอบบัญชีดงั กล่ำวเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทตลอดระยะเวลำ 9 ปี ที่ผ่ำนมำโดยมีผลกำรปฎิบัติงำนอยู่ใน
เกณฑ์ ที่ดี ไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มี ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่ำว จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัท
ประธำนฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทรำบว่ำ ในขณะนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมำเข้ ำร่ วมประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยรั บมอบฉันทะ
เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่ำน นับเป็ นจำนวนหุ้น 23,300 หุ้น รวมทังหมดเป็
้
น 92 ท่ำน นับเป็ นจำนวนหุ้น 918,721,209
หุ้น
ประธำนฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมเรื่ องกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ประจำปี 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถำม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ และ
กำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตประจำปี 2563 ที่ประชุมได้ พิจำรณำและมีมติดงั นี ้
มติ

อนุมตั ิแต่งตัง้ คุณสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ใบอนุญำตเลขที่ 2982 คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญำตเลขที่
7764 และคุณสุภำภรณ์ มัง่ จิตร ใบอนุญำตเลขที่ 8152 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้ รับกำรรับรอง
จำกส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ จำกบริ ษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัทประจำปี 2563 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี คนใดคนหนึ่งมี
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อำนำจในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญำต
ตำมรำยนำมนัน้ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดเป็ นผู้มี
อำนำจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญำตรำยอื่นของบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผู้
ปฏิ บัติหน้ ำที่ แทนได้ และอนุมตั ิค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีประจำปี 2563 เป็ นจำนวนเงิน 1,460,000
บำท (หนึ่งล้ ำนสี่แสนหกหมื่นบำทถ้ วน) ตำมที่ประธำนฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนับคะแนนในวำระนี ้ ดังนี ้
ในวำระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 918,721,209 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

809,279,610

88.0876

0

0.0000

109,441,599

11.9124

0

0.0000

918,721,209

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากาหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าแทน
ประธำนฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ำในปี 2563 กรรมกำรของบริ ษัทที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่ำน คิด
เป็ นอัตรำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
ซึง่ ได้ แก่
1)

รศ.ดร.วิชิต อูอ่ ้ น

ดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำร (รั กษำกำร) กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2)

พันเอกอรรถพล ศรี สงั วำลย์

ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

3)

นำยแพทย์สวุ ิน ไกรภูเบศ

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร

ประธำนฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในกำรพิจำรณำวำระนี ้ ประธำนฯ
จึงขอเรี ยนเชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนออกจำกห้ องประชุม เพื่อควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินกำรประชุมในวำระนี ้ และ
มอบหมำยให้ นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒ
ั นันท์ เป็ นผู้ดำเนินกำรประชุมแทน
นำงสำวณั ฐ มณฑ์ พู ล พิ พั ฒ นัน ท์ กล่ำวว่ำ ในกำรเลื อกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ครบก ำหนดออกตำมวำระ
กรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระสำมำรถได้ รับเลือกกลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งตำมเดิมได้ อีก
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำ กรรมกำรที่
พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระในครัง้ นี ้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมที่กฎหมำยกำหนด อีกทังเป็
้ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
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และประสบกำรณ์ อย่ำงกว้ ำงขวำงในสำขำต่ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ กำรดำเนิ น งำนของบริ ษัท สำมำรถที่ จ ะสร้ ำง
ประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทได้ สำหรับกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ ไ ด้ รับกำรเลือกตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของบริ ษัท สำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระในครัง้ นี ้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ของบริ ษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ซึง่ ได้ แก่ รศ.ดร.วิชิต อูอ่ ้ น ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร (รักษำกำร)
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ พันเอกอรรถพล ศรี สังวำลย์ เป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ และ นำยแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ทัง้ นี ้ ที่ ประชุมคณะกรรมกำรได้ มีมติในกำร
ประชุม ให้ กำหนดชื่อกรรมกำรออกตำมวำระ 3 ท่ำนดังกล่ำวข้ ำงต้ น และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ
แต่งตังกรรมกำรทั
้
ง้ 3 ท่ำนกลับเข้ ำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทฯ อีกวำระหนึง่ รำยละเอียดข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับกำรเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมกำรดังที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธำนฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมเรื่ องกำรกำหนดรำยชื่อกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแต่งตังกรรมกำรเข้
้
ำ
แทน ปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
แทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำม
วำระ ที่ประชุมได้ พิจำรณำและมีมติ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนสำหรับกำรเลือกตังกรรมกำรที
้
่ครบกำหนดออกตำมวำระ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรของบริ ษัทต่อไปอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงในแต่ละรำยดังนี ้
1)

รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร (รั กษำกำร) กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
มีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 918,721,209 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

806,629,610

87.7992

2,650,000

0.2884

109,441,599

11.9124

0

0.0000

918,721,209

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง
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2)

พันเอกอรรถพล ศรี สังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
มีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 918,721,209 หุ้น
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1) เห็นด้ วย

806,628,610

87.7991

2,651,000

0.2886

109,441,599

11.9124

0

0.0000

918,721,209

100.0000

(2) ไม่เห็นด้ วย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง
3)

นายแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
มีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 632,985,209 หุ้น (โดยไม่นบั หุ้นของผู้มี
ส่วนได้ เสีย 1 ท่ำน จำนวน 285,736,000 หุ้น)
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

(1)

เห็นด้ วย

516,276,192

81.5621

(2)

ไม่เห็นด้ วย

4,617,418

0.7295

(3)

งดออกเสียง

112,091,599

17.7084

(4)

บัตรเสีย

0

0.0000

632,985,209

100.0000

รวมจานวนเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ

ไม่มีผ้ ูใดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ แต่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถำมคำถำมที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกิจกำร
ของบริ ษัท โดยมีรำยละเอียดโดยสรุ ปดังต่อไปนี ้
1.

นางสาวมะลิ ทิมจรั ส ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ
1.1

ปี 2563 ค่ำตอบแทนรำยเดือนผู้บริ หำรเพิ่มขึ ้นจำกปี ที่แล้ วในอัตรำร้ อยละ 3 ใช่หรื อไม่
นางดารณี ปะเถตัง เลขานุ การบริ ษัท ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ ถูกต้ อง ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ของกรรมกำรซึง่ เป็ นผู้บริ หำรของบริ ษัทประจำปี 2563 ในอัตรำที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 3 จำกมติที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562
หน้ ำ 27 ของ 30

บริษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน)
10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนครฯ 10230
TEL. 02- 9460700-6, 02-9461446-9, 02-9461573-4 FAX: 02-9461571
__________________________________________________________________________________

1.2

ปี 2563 บริ ษัทจะจ่ำยเงินโบนัสสำหรับกรรมกำรอิสระจำนวนเท่ำใด
นางดารณี ปะเถตัง เลขานุ การบริ ษั ท ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรู ป
โบนัสกรรมกำรที่จ่ำยในปี 2563 ซึ่งเป็ นโบนัสจำกผลประกอบกำรปี 2562 โดยกำหนดอัตรำเงิน
โบนัสเท่ำกับร้ อยละ 0.02 ของรำยได้ ปี 2562 และจะจ่ำยโบนัสไม่เกิน 365,382 บำท โดยเฉลี่ยให้
กรรมกำรอิสระทุกท่ำน

1.3

ปี 2563 เบี ้ยประชุมคณะกรรมกำรลดลงจำกปี ที่แล้ วในอัตรำร้ อยละ 30 ใช่หรื อไม่
นางดารณี ปะเถตั ง เลขานุ การบริ ษั ท ตอบค ำถำมผู้ ถื อ หุ้ นว่ ำ ถู ก ต้ อง ตำมที่ ท ำง
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนครั ง้ ที่ 2/2563 เมื่ อ วัน ที่ 13 สิ งหำคม 2563 เสนอค่ ำตอบแทนเบี ย้ ประชุม ของ
กรรมกำรของบริ ษัทประจำปี 2563 ในอัตรำลดลงร้ อยละ 30

2.

นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ
2.1

บริ ษัทมีตวั เลขค่ำตอบแทนกรรมกำรซึง่ จะได้ จ่ำยสำหรับปี นี ้หรื อไม่
นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริ ษัท ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ บริ ษัทยังไม่สำมำรถแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น ทรำบได้ แ ละบริ ษัท ขอรั บ ไว้ พิ จำรณำและจะเพิ่ มเติม ข้ อมูล ให้ ท ำงผู้ถื อหุ้น รั บ ทรำบต่อไป
เนื่องจำกเป็ นค่ำตอบแทนกรรมกำรที่จะจ่ำยในปี 2563 ทังปี
้

2.2

ที่ ผ่ำนมำบริ ษัทวำงกลยุทธ์ ในกำรจำหน่ำยสินค้ ำโดยเน้ นกำรจำหน่ำยผ่ำนร้ ำนค้ ำปลีก แต่ใน
ปั จจุบันมีกำรปิ ดร้ ำนค้ ำปลีกเหลือเพี ยงประมำณกว่ำ 200 ร้ ำน อยำกทรำบว่ำปั จจุบันบริ ษัทมี
ยอดขำยประมำณเท่ำใด
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมียอดขำยจำกร้ ำนค้ ำ
ปลีกต่ำงๆเป็ นจำนวนมำก โดยหลักมำจำกนักท่องเที่ยว แต่เมื่อมีกำรแพร่ ระบำดของเชื ้อไวรัสโค
โรน่ ำ สำยพั น ธุ์ ใ หม่ Covid-19 ส่ งผลให้ ยอดขำยของบริ ษั ท ลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ เดื อ น
มกรำคมที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ ปัจจุบนั ดีขึน้ กว่ำร้ อยละ 50 เมื่อเทียบกับก่อนช่วง
แพร่ ระบำดของเชื ้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ Covid-19

2.3

ค่ำเฉลี่ยของยอดจำหน่ ำยสิ นค้ ำของร้ ำนค้ ำปลีกแต่ล ะร้ ำนมำจำกทัง้ สำขำที่ ยอดขำยดีและที่
ยอดขำยไม่ดีใช่หรื อไม่
ดร.พี ระพงษ์ กิติเวชโภคาวั ฒ น์ ตอบคำถำมผู้ถื อหุ้น ว่ำ ในสถำนกำรณ์ ป กติ หำกบริ ษัท มี
ยอดขำยเฉลี่ย 100 ล้ ำนบำท ในปั จจุบันบริ ษัทมียอดขำยประมำณ 50 ล้ ำนบำท หรื อ recover
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กลับมำได้ 50% แต่ทงั ้ นี ้ บริ ษัทไม่สำมำรถระบุได้ ว่ำแต่ละร้ ำนค้ ำปลีกมียอดขำยจำนวนเท่ำใด
เนื่องจำกเป็ นข้ อมูลในกำรบริ หำรเชิงลึก
2.4

ยอดขำยในต่ำงประเทศเป็ นอย่ำงไร
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ ในปั จจุบันยอดขำยเริ่ มดีขึ ้น recover
ยอดขำยกลับ มำประมำณอัตรำร้ อยละ 60 ในขณะที่ ในช่วงของกำรแพร่ ระบำดของเชื อ้ ไวรั ส
Covid-19 ยอดขำยลดลงในอัตรำร้ อยละ 90

2.5

บริ ษัทคำดว่ำจะมียอดขำยเป็ นจำนวนเท่ำใด ณ วันสิ ้นปี
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ คำดว่ำ ไม่ต่ำกว่ำ 900 ล้ ำนบำท ทัง้ นี ้
โดยปกติแล้ วบริ ษัทมียอดขำยไม่ต่ำกว่ำ 2,000 ล้ ำนบำทต่อปี

2.6

บริ ษัทมีกำรวำงแผนลดค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัทหรื อไม่
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ ตำมที่นำยแพทย์สวุ ิน ไกรภูเบศ เรี ยน
แจ้ งไปก่อนหน้ ำนี ้ ปั จจุบันบริ ษัทมีกำรลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนไปเกินกว่ำครึ่ ง หนึ่งของ
ค่ำใช้ จ่ำยปกติ

2.7

บริ ษัทคำดว่ำจะสำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยได้ ทงปี
ั ้ จำนวนทังสิ
้ ้นประมำณเท่ำใด
ดร.พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์ และนายแพทย์ สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ บริ ษัท
คำดว่ำจะลดค่ำใช้ จ่ำยได้ ประมำณ 41 ล้ ำนบำทต่อเดือน หำกบริ ษัทลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
กำรบริ ห ำรในจ ำนวนที่ มำกเกิ น ไปอำจท ำให้ บ ริ ษั ท ประสบปั ญ หำหำกเศรษฐกิ จ ฟื ้น ตัวอย่ ำง
รวดเร็ ว เช่ น กำรเสี ย โอกำสทำงกำรค้ ำ เสี ย โอกำสในกำรขำยหรื อเสี ย โอกำสในกำรท ำก ำไร
อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบันแม้ แต่ องค์กำรอนำมัยโลกยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ ถึงสถำนกำรณ์ กำร
แพร่ ระบำดของเชื ้อไวรัส Covid-19 ได้ ดังนัน้ บริ ษัทเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ต้องดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงระมัดระวังเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตด้ วย

2.7

สัดส่วนยอดขำยระหว่ำง กำรขำยสินค้ ำให้ กับผู้บริ โภค (B2C) และกำรขำยสินค้ ำให้ กับ หน่วย
ธุรกิจต่ำงๆ (B2B) คิดเป็ นอัตรำส่วนเท่ำใด
ดร.พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ สัดส่วนกำรขำย B2B มำกกว่ำ 50%

2.8

บริ ษัทมีกำรวำงแผนขยำยแผนธุรกิจกำรขำยแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจบ้ ำง (B2C) หรื อไม่
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ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ มีแนวโน้ มว่ำจะมีกำรขยำยตัวในส่วน
ของ B2C เพรำะในปั จจุบนั เห็นว่ำบริ ษัทมีร้ำนค้ ำปลีก จำนวนมำกเพียงพอแล้ วที่จะจำหน่ำยตรง
สูผ่ ้ บู ริ โภค
2.9

เห็นว่ำในช่วงสถำนกำรณ์ ที่มีกำรแพร่ ระบำดของเชื ้อไวรัส Covid-19 ผู้ให้ เช่ำสถำนที่ต่ำงยินยอม
ลดรำคำค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำร เหตุใดบริ ษัทจึงยังมีคำ่ ใช่จ่ำยในอัตรำที่สงู
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ ในส่วนของค่ำเช่ำเรำสำมำรถลดลงได้
จำกที่เคยจ่ำยเฉลี่ยเดือนละ 20 ล้ ำนบำทเหลือเดือนละ 12 ล้ ำนบำท ส่วนในช่วงสถำนกำรณ์ โค
วิ ด บริ ษั ท ได้ รั บ ส่ ว นลดค่ ำเช่ ำ ซึ่งแต่ ล ะห้ ำ งไม่ เท่ ำกัน บำงห้ ำงลดเฉพำะค่ ำ เช่ ำ แต่ ไม่ ได้ ล ด
ค่ำบริ กำรก็มี ซึง่ หลังจำกคลำยล็อกดำวน์ห้ำงเปิ ดดำเนินกำรบริ ษัทต้ องชำระค่ำเช่ำในรำคำปกติ
แม้ วำ่ จะยังไม่มีลกู ค้ ำมำใช้ บริ กำรในห้ ำงสรรพสินค้ ำก็ตำม

2.10

เหตุใดบริ ษัทจึงไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ ลดจำนวนสำขำร้ ำนค้ ำปลีกลงเนื่องจำกมีคำ่ ใช้ จ่ำยสูง
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถำมผู้ถือหุ้นว่ำ ในอดีตบริ ษัทมียอดขำยที่สูงมำกอัน
เนื่องมำจำกกำรมีร้ำนสำขำจำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของเชื ้อไวรัส
Covid-19 เกิ ด ขึน้ อย่ ำงรวดเร็ วมำก ส่ งผลให้ บ ริ ษั ท ไม่ ส ำมำรถปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ ได้ ทัน แต่ใ น
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีแผนและดำเนินกำรปิ ดสำขำที่ไม่มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไร

เมื่อไม่มีคำถำมอื่นใด ประธำนฯ จึงกล่ำวปิ ดกำรประชุมในเวลำ 17.00 น.

(รศ.ดร.วิชิต อูอ่ ้ น)
ประธำนคณะกรรมกำร (รักษำกำร) และประธำนในที่ประชุม

(นำงดำรณี ปะเถตัง)
เลขำนุกำรบริ ษัท

หน้ ำ 30 ของ 30

