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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

 
ของ 

 
บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 
สถานที่ประชุม 

ห้องประชมุ คริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2  
โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)  
เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม  

แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
 

หมายเหตุ 

เพื่อป้องกนัผลกระทบทางกฎหมายอนัเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บนัทึกช่ือและนามสกุลของผู้ ถือหุ้นที่อภิปรายในที่
ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้บนัทึกประเด็นอภิปรายที่ส าคญัและการ
ชีแ้จงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้ก าหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist 

 



บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 
10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 10230  

TEL. 02- 9460700-6, 02-9461446-9, 02-9461573-4   FAX: 02-9461571 
__________________________________________________________________________________ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท บวิตื ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม คริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการ
คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลโทเผดจ็ จารุจินดา กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิบลูย์ พจนาลยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 

7. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ กรรมการ 

8. นายปรัชญา เลวนั กรรมการ 

กรรมการที่ลาประชุม 

- ไมม่ี - 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาววิยะฎาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท อภิสิทธ์ิ แอนด์ อลัลายแอนซ์ จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี 

นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

เลขานุการที่ประชุม 

นางดารณี ปะเถตงั เลขานกุารที่ประชมุ 
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เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เลขานุการฯ ได้แจ้ง
ตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นเพ่ือก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และก าหนดให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น สรุปว่า 
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 18,288 ราย  

เลขานกุารฯ ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดตา่งๆ ในข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้

1. ข้อก าหนดองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 103 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 46 ก าหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึง่ (1) เสียงตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ท่ีประชุม
จะได้ลงมติ ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้กรรมการ  

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 47 ก าหนดไว้วา่ ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผู้
ถือหุ้ นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 22 ก าหนดไว้วา่ การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้นท่ีตนถืออยู่ 

(2) ในการตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่
ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้าด 

3. ขัน้ตอนของการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธี
เปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบตัรลงคะแนน ซึง่บริษัทได้แจกให้ ณ จดุลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หุ้นท่ีตนถือ  

ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
บตัรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึน้ เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว และน าไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมตัิเป็นเอกฉันท์ตามมติท่ี
น าเสนอ 

ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ (แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บนัทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ท าการบนัทกึรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครัง้นี  ้ นอกเหนือจากวาระท่ี 2 และวาระท่ี 6 จะใช้คะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระ
ท่ี 2 เป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ และในวาระท่ี 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนเบีย้
ประชมุกรรมการ และโบนสัของกรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี  ้ทัง้นี ้หากแต่ละวาระ
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นท่ีเสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้ บริหาร 
กรรมการ หรือบคุคลอื่นใดซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ เว้นแตเ่ป็นวาระเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

4. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 

ระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจ าปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 8 วาระ ตาม
รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
เวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  
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ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้  1220 ท่าน 
นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,062,193,085 หุ้ น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 3,000,965,600 หุ้ น 
คิดเป็นร้อยละ 68.7226 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว และก่อนท่ีจะเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญพลโทเผด็จ 
จารุจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย 

หลงัจากนัน้ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้สง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
จ านวน 1227 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,062,208,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7182 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามอื่น
ใด ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ท่ีประชุมได้
พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,062,208,585 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,062,203,585 99.9998 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 5,000 0.0002 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,062,208,585 100.00 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่จะด าเนินการ
ในปี 2560 

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ให้ท่ีประชุมทราบ 
และได้ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2560 
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ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติ
รับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

บริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบายหลัก 3 ด้านของ
บริษัท ได้แก่ Multi-Brands Multi Products 
และ Multi-Channels ซึ่งเป็นนโยบายท่ีมีความ
ทันสมัย  เหมาะสมกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค  

Multi-Brands  

บริษัทมี Brand ท่ีตอบสนองความต้องการท่ี
หลากหลายของกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกัน มี 
Brand Positioning และ Price Positioning ท่ี
ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลาย 

Multi Products  

บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลาย ทัง้ด้านประเภทของผลิตภณัฑ์ และราคาของผลิตภณัฑ์ ซึง่ตอบสนองต่อความต้องการ
ท่ีหลากหลายของลกูค้า เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าแฟชัน่ ท่ีต้องการความเปลี่ยนแปลง ประกอบกบั
ผู้บริโภคในยุคสมยันีม้ีทางเลือกท่ีหลากหลายทัง้ด้านราคา และการใช้งานสินค้า ดงันัน้ Multi Products ยงัเป็น
นโยบายท่ีทนัสมยั และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นความยืดหยุ่นท่ีเป็นปัจจยัส าคญัมากใน
การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัแฟชัน่  

บริษัทจะก าหนดทิศทางการน าสินค้าสู่ตลาด (Product Launching) ในแต่ละปี โดยพิจารณาว่า ณ ปัจจุบนัความ
นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างไร ประกอบกบัการส ารวจบริษัทคู่แข่งวา่สินค้าใดบ้างท่ีบริษัทมี แต่บริษัทคู่แข่งไม่มี หรือ
บริษัทไมม่ี แตบ่ริษัทคูแ่ข่งมี  

Multi-Channels 

รายได้ร้อยละ 80 ของบริษัทนัน้มาจากร้านขายปลีกของทัง้ 3 แบรนด์ โดยบริษัทมีหลายช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้า ไมไ่ด้พึง่ช่องทางใดช่องทางหนึง่เพียงช่องทางเดียว อาทิ การจ าหน่ายในต่างประเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม ่ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม การจ าหน่ายผ่านทางร้านสะดวกซือ้ หรือการออก Event ต่างๆ ซึง่
ท าให้รายได้ของบริษัทมีความมัน่คงมากขึน้ 

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมุ่งเน้นนโยบาย (Business Policy) ด้านคณุภาพของสินค้า และราคาท่ีสมเหตสุมผล (Affordable 
Price) เป็นผลให้บริษัทได้รับรางวลัท่ีหลากหลาย และเป็นท่ีน่าเช่ือถือของผู้บริโภค เพราะสินค้าของบริษัทมีคณุภาพ
ท่ีเหนือกวา่ราคา ผู้บริโภคสามารถซือ้สินค้าได้ โดยไมต้่องลงัเลในคณุภาพของสินค้า หรือความคุ้มคา่ของเงิน  
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บริษัทได้น าเงินท่ีได้มาจากการซือ้หุ้นของท่านผู้ ถือหุ้น
มาสร้างศนูย์ออกแบบ ฝึกอบรม และส านกังานใหม ่
ท าให้บริษัทมีความคล่องตวัมากขึน้ในการออกแบบ
สินค้าต่างๆ ถึงแม้ว่าการสร้างตึกต่างๆ จะถือเป็น
ปัจจัยภายนอก แต่บริษัทยังคงมีปัจจัยภายในจาก
ปรัชญาของบริษัทในความคิดสร้างสรรค์ ความ
กระตือรือร้น และความหยัง่ยืนในการอบรมพนกังาน
ของบริษัท 

บริษัทเข้ามาในตลาดหลกัทรัพย์ตัง้แต่ปี 2555 ในวนัท่ี 12 เดือน 12 ปีคริสต์ศกัราช 2012 นบัถึงปัจจุบันปี 2560  
ถือวา่บริษัทได้ผ่านพ้นปีท่ี 4 ของการเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ และก าลงัย่างก้าวสู่การเป็นบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์เป็นปีท่ี 5 โดยในปี 2555 ยอดขายของบริษัทประมาณ 770,000,000 บาท ก าไรประมาณ 115,000,000 
บาท และปี 2559 ท่ีผ่านมายอดขายของบริษัทประมาณ 2,559,000,000 บาท ก าไรประมาณ 656,000,000 บาท 
ซึง่ถือวา่บริษัทมียอดขายท่ีเจริญเติบโตในแตล่ะปีอยู่ท่ีร้อยละ 30 และมีก าไรที่เจริญเติบโตในแตล่ะปีอยู่ท่ีร้อยละ 35 
ซึง่ไมใ่ช่เร่ืองท่ีเกิดขึน้ได้ง่าย  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมบริษัทมียอดขายท่ีโตขึน้ในอตัราร้อยละ 228 และมีผลก าไรท่ีโตขึน้ในอตัราร้อยละ 400 ซึง่
เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี แตใ่นขณะเดียวกนับริษัทก็ต้องหนักลบัมาพิจารณาวา่ หากบริษัทต้องการให้กิจการเติบโตแบบนี ้
ตอ่ไปเร่ือยๆ บริษัทจะต้องบริหารจดัการ วางแผนการด าเนินธุรกิจให้ดีย่ิงขึน้ ดงันัน้ในปี 2560นี ้บริษัทจึงตัง้เป้าให้
เป็นปีแห่งการลงทนุ และการพฒันาของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัปรัชญาข้อท่ี 3 ของบริษัท กล่าวคือ การเติบโต
อย่างยัง่ยืน (Sustainable Growth) 

การด าเนินการปรัชญาการเติบโตอย่างยัง่ยืน มีดงันี ้

1.  Invest in Human Resource Capability Development for Sustained Business Growth 

บริษัทจะต้องมีบคุลากรของบริษัท ซึง่ต้องได้รับการพฒันาเพ่ือการเติบโตท่ีเข้มแข็งและยัง่ยืน ดงันัน้ บริษัท
จึงจัดให้มีการอบรม และการฝึกสอนบุคลากรทุกระดับของบริษัทตัง้แต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับ
พนักงาน โดยบริษัทก าหนดการอบรมนีเ้ป็นหนึ่งในดัชนีชีว้ัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน  (Key 
Performance Indicator – KPI) เพราะบริษัทเห็นว่าบุคลากรของบริษัทนอกจากความขยนัแล้ว ยงัต้องมี
ความสามารถด้วย 

2.  Invest and Develop Tools for Data and Information Utilization to Maximize Business Advantage 

ในปีนีเ้ป็นปีท่ีบริษัทเข้าสู่ยุคท่ี 3 ซึ่งเป็นยุคของข้อมูล เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทมีสาขา 300 กว่าสาขา 
พนกังานประมาณพนักวา่คน ลกูค้าจ านวนหลายล้านคน มีธุรกรรมท่ีเยอะมาก บริษัทจึงมีข้อมลูมากมาย
ท่ีต้องน ามาใช้ ซึง่ข้อมลูเหลา่นีบ้ริษัทมองว่าเป็นตวัขยาย Head Room ของบริษัทให้ยอดขาย การท างาน 
และการปฏิบัติงานของบริษัทดีย่ิงขึน้ โดยในปีนีบ้ริษัทจะเจาะลึกลงไปในข้อมูล บริ ษัทมีการท า 
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Dashboard รวมถงึมีการแก้ไขข้อมลูตา่งๆ ท่ีระดบัผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบ และมีการแก้ไข  Dashboard 
และระบบเฝ้าระวัง (Monitoring) ต่างๆ โดยบุคลากรหลายฝ่าย ตัง้แต่ระดับหัวหน้าแผนก ผู้ จัดการ 
กรรมการ จนถึงระดับผู้บริหาร เพราะบริษัทมองว่าการเฝ้าระวังและตรวจสอบ ยอดขาย และผลการ
ปฎิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ลูกค้าและการขายมีความจ าเป็นต่อธุรกิจค้าปลีกอย่างย่ิง 
หากเรามีเคร่ืองมือน าทาง คือ Dashboard ท่ีดีก็จะช่วยให้บริษัทไม่หลงทาง หรือเสียเวลาในการวิเคราะห์ 
หรือปรับเปลี่ยนสิ่งตา่งๆ  

3.  Invest and Develop Customer Engagement Management Solution to Boost up Strong Sales 
Growth 

ปีนีเ้ป็นปีท่ีบริษัทจะให้ความส าคญัในความต้องการของลกูค้ามากขึน้ เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีลกูค้า
เป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในสื่อและเป็นผู้ ครอบครองอิทธิพลในการขาย ดงันัน้ บริษัทต้องพึ่งพาลูกค้า ไม่ใช่
ลกูค้าพึง่พาบริษัทเหมือนท่ีผ่านมา บริษัทพยายามมีปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากท่ีสดุผ่านทางสื่อต่างๆ ซึง่
ทีมงานของบริษัทได้ด าเนินการส่วนนีม้าเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว เป็นผลให้บริษัทมีทีม
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสงัคมออนไลน์ (Social Media)  

4.  Leverage Sales Efficiency on Existing Channels and Expand to Well-Selected with High 
Potential Growth Channels 

บริษัทมี Channel เดิมท่ีเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตรวจสอบอยู่เสมอว่า Channel ใดท่ีริษัท
ควรสง่เสริม หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ ตามนโยบาย Multi-Channels 

5.  Develop more Innovative Products and Increase Efficiency of Existing Products  

เร่ืองนวตักรรมเป็นของคู่กันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบริษัท โดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
ร่วมกนักบัทีมการตลาด ทีมฝึกอบรม และทีมวิจยัและพฒันาของโรงงาน เพ่ือมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์
ให้มากขึน้ บริษัทจะหยุดการผลิตสินค้าท่ีล้าสมัย และท าการจัดการพืน้ท่ีของทุกๆ Channel ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ ยังมีการปรับปรุงร้านค้า ได้แก่ ภาพลกัษณ์ การตกแต่ง และลกัษณะ 
รวมถึงการจดัเรียง และการท าการจดัการพืน้ท่ี ซึง่บริษัทได้มีการท า workshop ให้กบัหลายแบรนด์ และ
หลายช่องทางแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงต้องด าเนินการหลายอย่าง เพ่ือให้ร้านค้าของบริษัทเป็นร้านค้า
ท่ีดงึดดูลกูค้า และมีประสิทธิภาพในการขาย 

6.  Enhance Creative and Dynamic Culture to Ensure a Sustainable Growth 

บริษัทให้ความส าคญักบัวฒันธรรมองค์กรมาก เน่ืองจากบริษัทมองว่าบุคคลจะเป็นตวัขับเคลื่อนองค์กร 
ดงันัน้ ปีนีฝ่้ายทรัพยากรมนุษย์ และหลายๆ ฝ่ายจึงร่วมกนัในการพัฒนาด้านวฒันธรรมขององค์กร โดย
การเชิญอาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญมาวางวัฒนธรรมขององค์กร ว่าท าอย่างไรบุคคลในบริษัทจะมี
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ประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ และให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและความกระตือรือร้น มากขึน้ เพ่ือไม่
เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาของบริษัท  

ดงันัน้ ในปีนีท่ี้บริษัทมุ่งเน้นให้เป็นปีแห่งการลงทุน จึงไม่ได้เป็นการลงทุนแต่เงินเท่านัน้ หากแต่เป็นการ
ลงทุนในความตัง้ใจ และความต่อเน่ือง ทุกๆ การประชุมประจ าเดือนในปีนี ้บริษัทจะเน้นย า้ถึงการลงทุน
ด้านต่างๆ ข้างต้นทัง้หมด โดยเฉพาะด้านวฒันธรรมขององค์กร เพราะหลายๆ วัฒนธรรมของไทยอาจ
ก่อให้เกิดอปุสรรคในการพฒันาเพ่ือให้ทดัเทียมกบับริษัทคูแ่ข่งระดบัโลก  

ส าหรับปี 2560 บริษัทอยากให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านวางใจว่าบริษัทได้มีการวางแผน และเตรียมตัวเพ่ือการ
เจริญเติบโตในอนาคตของบริษัท 

การเจริญเตบิโตของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

ร
า 

การขยายสาขาภายในประเทศ 
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ปีท่ีผ่านมาบริษัทมีสาขาทัง้หมด 332 สาขา ได้แก่ Beauty Buffet เป็นจ านวนทัง้หมด 248 สาขา Beauty Cottage 
เป็นจ านวนทัง้หมด 71 สาขา และ Beauty Market เป็นจ านวนทัง้หมด 13 สาขา 

ปี 2560 บริษัทตัง้เป้าจะขยายสาขาเพ่ิมเป็น 382 สาขา โดยบริษัทจะมุ่งเน้นท่ีรายได้ท่ีมาแต่ละ Channel ทัง้นี ้
Beauty Buffet จะเปิดเพ่ิมอีกประมาณ 30 สาขา Beauty Cottage 15 สาขา และ Beauty Market 5 สาขา  

ส าหรับร้านค้าท่ีเปิดในปี 2559 เป็นร้านค้าท่ีมีท าเลท่ีดี และได้รับการตอบรับท่ีดี 

Beauty Buffet 

ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทัง้ประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และเคร่ืองส าอางโดยสินค้าแต่ละตวัเป็นสิ่งท่ีมีการ
ปรับปรุงใหม ่และตามความนิยมของลกูค้า 

 

 

 

 

 

 

 

Beauty Cottage 

บริษัทได้เปิดสาขามากพอสมควร โดยแต่ละ shop นัน้ได้ท าเลท่ีดี และดึงดูด
ลกูค้า ส าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ของ Beauty Cottage ได้ออกมามากกว่าร้อยละ 
10 เพ่ือตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น บ ารุง
ผิวหรือบ ารุงผิวหน้า  

สินค้าท่ีเป็นสินค้าขายดี คือ Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ซึง่สร้างปรากฏการณ์
ให้กับ Beauty Cottage เน่ืองจากบริษัทได้ประสานระหว่างความต้องการที่มา
จาก Physical Store กบั Online หรือ O to O (Online to Offline & Offline to 
Online) เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีการประสานงานระหว่าง Viral Marketing และ 
Words of Mouth ส่งผลให้ Semi-Matte Lipstick ซึง่ปกติมียอดขายท่ีพนักว่า
ชิน้ กลายเป็นยอดขายท่ี 50,000 ชิน้ ซึ่งเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 4,000 ภายใน
ระยะเวลา 6-7 เดือน และยังมียอดจองและสั่งซือ้ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีบริษัทได้ท า workshop เพ่ือศึกษาว่าท าอย่างไรให้บริษัท
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สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบนีใ้ห้เกิดกับสินค้าของบริษัททัง้สินค้าท่ีมีอยู่แล้ว และสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
โดยบริษัทเห็นว่าปรากฏการณ์ครัง้นีเ้กิดจากทีมงานหลายฝ่ายร่วมกนั รวมถึงตวัลกูค้า  influencer และผู้  review 
สินค้าบนอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึง่ปรากฏการณ์ Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ Beauty 
Cottage เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึน้ 

นอกจากนี ้Beauty Cottage ยังได้มีการ
ปรับปรุงในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การตกแต่งห รือการสื่ อสารของลูกค้า 
เน่ืองจาก Beauty Cottage มีลกูค้าท่ีเป็น
นักท่องเท่ียวมากขึน้ บริษัทจึงได้ปรับการ
สื่อสารทัง้ท่ีเป็นภาพ ตัวหนังสือ และการ
สื่อสารของพนกังานเอง 

 

 

 

 

 

 

รั
บ 

 

           
N
        
New Display Functional Shop                             POP Bilingual 

Beauty Market 

ช่วง Learning Curve ของ Beauty Market เร่ิมท่ีจะปรากฏผลให้เห็น บริษัทได้มีการปรับปรุงรูปแบบของ Shop มา
โดยตลอด ทัง้เร่ืองการจดัการพืน้ท่ี กระบวนการน าสินค้าเข้า-ออก การอบรบผู้จดัการให้มีความเป็นเจ้าของกิจการ
ให้มากขึน้ ซึง่ส่งผลให้ยอดขายของ Beauty Market ดีขึน้ตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมออนไลน์ซึง่บริษัทได้
ร่วมมือกบัผู้จดัหาสินค้าในการเชิญนกัแสดงมา review สินค้าและสร้าง awareness ให้กบัแบรนด์ Beauty Market  
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Beauty Market ถือเป็นเวทีของสินค้าแบรนด์ดงัหลายๆ แบรนด์ท่ีอยู่บนอินเตอร์เน็ต นโยบายของบริษัท คือ ให้ผู้ซือ้
น าสินค้าท่ีโดง่ดงับนอินเตอร์เน็ตมาให้ใกล้ตวัลกูค้ามากขึน้ เป็นการอาศยัสินค้าเป็นตวัสร้างแบรนด์ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities Online 

 

 

 

ใ
น 

Activities Offline 
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การขยายตัวในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดขายท่ีต่างประเทศของบริษัทเจริญเติบโตเร็วมาก ซึ่งการขยายตวัในต่างประเทศนัน้เป็นช่องทางท่ีบ่งบอกให้
บริษัททราบว่านโยบาย Multi-Channels ของบริษัทมาถูกทาง เพราะสินค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติ 
และนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมาประเทศไทย ประกอบกบับริษัทมีการเติบโตของสื่อออนไลน์ท่ีหลากหลายไมว่า่จะเป็น 
Beauty Plaza Online Facebook และการ review สินค้าของลกูค้าในต่างประเทศท่ีมากขึน้เร่ือยๆ ท าให้ยอดขาย
ในตา่งประเทศปีท่ีผ่านมาเจริญเติบโตถงึร้อยละ 248  

ทัง้นี ้บริษัทมี Independent Shop 40 สาขา ประกอบไป
ด้วยร้านในประเทศเวียดนามจ านวน 29 สาขา ประเทศ
กมัพูชาจ านวน 7 สาขา ประเทศลาวจ านวน 2 สาขา และ
ประเทศเมียนมาร์จ านวน 2 สาขา นอกจากนีย้งัมี Shop In 
Shop ในฮ่องกงจ านวน 100 สาขา ประเทศไต้หวนัจ านวน 
19 สาขา ประเทศอินโดนีเซียจ านวน 19 สาขา และในวนันี ้
(25 เมษายน 2560) บริษัทได้เปิดสาขาแรกท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ ท่ีห้าง Ayala ซึ่งเป็น ห้างสรรพสินค้าท่ีมีหลาย
สาขา 

บริษัทยังวางแผนท่ีจะเปิดร้านเพ่ิมอีก 7-8 สาขาในปีนี ้ซึ่ง
บริษัทมีผู้ จัดจ าหน่ายท่ีมีคุณสมบัติมาก กล่าวคือ เป็น
เจ้าของพลาซ่าหลายโครงการ และยังเป็นผู้มีประสบการณ์
ในวงการธุรกิจค้าปลีก 

Philippines @Ayala 30th mall 
Ayala 
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Asean Beauty 2016 Beyond Beauty Asean 
Bangkok 2016 

Franchise License 
Expo 2016 

Top Thai Brands 2016 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้น าสินค้าของบริษัททุกๆ แบรนด์ไปแสดงยงัตลาดต่างประเทศ โดยการออกโชว์ Expo ต่างๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจบุนัประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลิตเคร่ืองส าอาง จึงมี Event ใหญ่ๆท่ีผู้
ซือ้ ผู้ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาร่วมงานเป็นจ านวนมาก อาทิ Asean Beauty 2016 ซึง่จดัขึน้ท่ีศนูย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา และ Beyond Beauty Asean Bangkok 2016 ซึง่จดัขึน้ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
และนิทรรศการท่ีต่างประเทศ อาทิ Franchise License Expo 2016 ซึง่จดัขึน้ท่ีประเทศอินโดนีเซีย และ Top Thai 
Brands 2016 ซึ่งจัดขึน้ท่ีประเทศฟิลิปปินส์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ 
นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บคุลากรของบริษัทได้ไปส ารวจตลาดคูแ่ข่งในตา่งประเทศ รวมถงึส ารวจผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 

 

 

เน่ืองจาก นกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ทุกปี บริษัท
จึงได้มีการโฆษณาผ่านสื่อท่ีต่างประเทศมากขึน้ (Out of Home) อาทิ 
การโฆษณาภายในสนามบินจ านวน 11 แห่ง ป้ายโฆษณาตามท้อง
ถนนท่ีส าคญัในกรุงเทพจ านวน 50 แห่ง และนิตยสารบนเคร่ืองบิน ซึ่ง
เป็นการสร้างแบรนด์ awareness ให้กบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท และเป็น
การตอกย า้ความมัน่ใจในสินค้าท่ีขายดีให้กบัลกูค้า 

Consumer Product 

Modern Trade ณ ปัจจุบนัมีทัง้หมด 16 accounts เช่น Tops, Tesco 
Lotus, Big C, Gourmet Market, Central Food Hall, Foodland และ 
King Power ซึง่บริษัทได้เร่ิมการวางจ าหน่ายสินค้าใน King Power 
เมื่อปลายปีท่ีแล้ว โดย King Power ได้ติดต่อบริษัทมาเน่ืองจากมีการ
เรียกร้อง และถามหาสินค้าของบริษัทจากลูกค้าจ านวนมาก ณ 
ปัจจบุนัสินค้าของบริษัทได้วางจ าหน่ายใน King Power ทัง้หมด 7 แห่ง 
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จาก location ทัง้หมด 9 แห่งของ King Power และยอดขายใน King Power ณ ปัจจุบนัท่ีผ่านไปเพียง 3 เดือนถือ
ว่าเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างมาก การขายใน King Power เป็นการเพ่ิมช่องทางการขาย สร้าง Brand Awareness 
และสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผลิตภณัฑ์ของ Beauty  

E-Commerce ตัง้แต่ปี 2557 บริษัทมียอดขายท่ีเติบโตมาโดยตลอด ณ ปี 2559 ยอดขายผ่านทางช่องทาง  
E-commerce เพ่ิมขึน้เป็น 70,000,000 บาท บริษัทยงัคงพฒันาเว็บไซต์เพ่ือสร้างความสะดวกให้กบัลกูค้าในการ
เลือกซือ้สินค้ามากขึน้ นอกจากนีย้งัมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก แม้ว่ายอดขายท่ีได้จะ
ไมม่ากเม่ือเทียบกบัเวบ็ไซต์ของบริษัทเองแตก่ารจ าหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะเป็นการช่วย
สร้าง Brand Awareness รวมถงึการท ากิจกรรมทางการตลาดของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แคตาล็แคตาล็อคสินค้านัน้บริษัทได้จ าหน่ายผ่านทางแคตาล็อคของเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นหลกั  (Catalogue on 
Shelf ) รวมถงึการขายแบบ Physical Store ของเซเวน่อีเลฟเวน่ผ่านร้านค้ากวา่ 700 ร้านค้า ซึง่ปีท่ีผ่านมายอดขาย
จาก Physical Store ของเซเวน่อีเลฟเวน่อยู่ท่ีประมาณ 85,000,000 บาท โดยในปีนีบ้ริษัทจะร่วมมือกบัเซเว่นอีเลฟ
เวน่มากขึน้ เพ่ือขยายสาขาท่ีเป็น Catalogue on Shelf นอกจากนีบ้ริษัทยงัศกึษาเพ่ิมเติมว่าต้องท าผลิตภณัฑ์แบบ
ใด การใช้งานแบบใด ตัง้ราคาเท่าใด เพ่ือให้สามารถวางจ าหน่ายสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นอีกกว่า 9,000 สาขาท่ี
เหลือได้ ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งการด าเนินงานของฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

E-Commerce2014: Revenue 5.6 mb. (Growth 1681%) 
E-Commerce2015: Revenue 34.9 mb. (Growth 516%) 
E-Commerce2016: Revenue 70.6 mb. (Growth 112%) 

On 3
rd

 Party Websites CATALOUGE 
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การออก Event ตามอาคารส านกังานตา่งๆ บริษัทก็ยงัคงด าเนินการอยู่ นอกจากนีส้ิ่งท่ีบริษัทแตกต่างจาก Brand 
อื่น คือ การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Traditional Trade ซึง่จ าหน่ายผ่านทางร้านสะดวกซือ้ท่ีขายเคร่ืองส าอาง
ตามอ าเภอ หรือต าบลตา่งๆ เพราะยงัคงมีผู้บริโภคจ านวนหนึง่ท่ีไมส่ามารถเข้าถงึ Shop ของบริษัทได้ การจ าหน่าย
ผ่านช่องทาง Traditional Trade ก็มีสว่นเพ่ิมยอดขายให้กบับริษัท  

 

 

สินค้าท่ีขายดีตัวใหม่ คือ Hokkaido Milk เน่ืองจากมีความคุ้มราคา 
นอกจากนีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค บริษัทยังวาง
จ าหน่ายสินค้าขนาดเลก็ลง เพ่ือตอบรับกบักลุ่มลกูค้าท่ีค านึงถึงงบประมาณ 
มากขึน้ 

Training Activities 

ส าหรับบุคลากรด้านการขาย บริษัทได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานขายมา
โดยตลอด และในปีนีจ้ะเพ่ิมการอบรมให้กับพนักงานขายมากขึน้  เพราะ
บริษัทมองว่านอกจากการ engage กับลูกค้าแล้ว บริษัทต้อง engage 
ระหวา่งผู้บริหารของแบรนด์กบัพนกังานขาย การอบรมเป็นกิจกรรมท่ีท าแล้ว
ให้ผลท่ีดีมาก แม้จะไม่ได้เห็นยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ในทันที  แต่เป็นการรับประกันได้ว่าบุคคลากรท่ีดี  และมี
ความสามารถจะอยู่และช่วยสร้างยอดขายให้กับบริษัท เพราะบริษัทไม่ได้อบรมเฉพาะด้านการขาย แต่อบรมให้
พนกังานเห็นคณุคา่ของชีวิต คณุคา่ของบริษัทและพลงัท่ีได้รับจากการเป็นพนกังานขายท่ีเก่ง 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีรางวลัให้กับทีมท่ีท ายอดขายได้ดี เช่น การพาไปรับประทานอาหารบนเรือส าราญ เป็นต้น 
เพ่ือให้พนกังานได้มีความรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ และเป็นบคุคลากรท่ีมีความส าคญัตอ่บริษัท 

Hokkaido 
Milk 
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นอกจากการสร้างพลงัในการขาย บริษัทยงัสร้างพลงัในการใช้ชีวิต เพ่ือให้ชีวิตของพนกังานมีความสขุ อีกทัง้บริษัท
ยงัสร้าง เครือข่ายของ Make Up Artist เพ่ือช่วยกนัสนบัสนนุในด้านการขาย 

โดยในปีนี ้บริษัทมีโครงการใหม่ช่ือ In-search of the Best เพ่ือค้นหาบุคคลท่ีมีความสามารถในด้านใดๆ ก็ตาม
เพ่ือให้เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลากรคนอื่นๆ ได้ด าเนินตาม โดยโครงการนีบ้ริษัทจะพัฒนากับหลายๆ ฝ่าย เพ่ือ
สร้างแบบอย่างท่ีดีให้กบับริษัท เพราะบริษัทมองว่าเรายงัพฒันาไปได้อีกไกล แต่ก่อนอื่นบริษัทต้องสร้างตวัเองให้
แข็งแรง และมีพลงัจากภายในเสียก่อน  
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Conversion Marketing  

คือ การเปลี่ยนจากผู้ ยืนดูมาเป็นผู้ซือ้ของ เป็นสิ่งท่ีบริษัทยงัคงท าอย่างต่อเน่ือง แม้อาจจะเป็นเร่ืองท่ียาก แต่ก็ไม่
ยากเกินไปส าหรับบริษัท เพราะบริษัทมี Physical Store Online Store เทคนิคในการจูงใจให้ลกูค้าตดัสินใจได้เร็ว
ขึน้ การออกแบบสื่อทางการตลาดให้ดนู่าสนใจและเพ่ิมความอยากซือ้ให้มากย่ิงขึน้ และนโยบาย O to O กล่าวคือ 
Online to Offline และ Offline to Online ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กบับริษัทมาแล้ว บริษัทก็ยงัจะด าเนินการ
พฒันาผ่านทางสื่อของบริษัทตอ่ๆ ไป  

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสื่อแอพพลิเคชัน่ Line เพ่ือเก็บสะสมแต้มของลกูค้า และน ามาแลกของสมมนาคณุ ส าหรับ
การโปรโมชั่นนัน้ทุกแบรนด์ยังคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามในปีนีบ้ริษัทจะเน้น Local Store 
Marketing (LSM) มากขึน้ คือ ท าให้บุคลากรของบริษัท โดยเฉพาะผู้จัดการท าการตลาดเป็นมากขึน้ บริษัทจึง
สง่เสริมให้ Area Supervisor ร่วมกนักบัผู้จดัการในการสร้างโปรโมชัน่ตา่งๆ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการสร้างความเป็น
เจ้าของกิจการให้กบัผู้จดัการสาขาของทกุๆแบรนด์ 

 

Customer Relationship Management (CRM) 

ปีนีบ้ริษัทได้น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา และวิเคราะห์มากขึน้เพ่ือดผูลตอบรับจากการท า CRM ในการรวบรวม
ข้อมลู (Data Mining) ซึง่คือการขุดฐานข้อมลูให้ลกึขึน้ เพ่ือออกแบบวิธีการท า CRM ให้ตรงกบักลุ่มลูกค้ามากขึน้ 
ซึง่เป็นผลงานของฝ่าย Marketing ในการท าร่วมกบั Brand นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ร่วมมือกบัแบรนด์ดงัอื่นๆ ในการ
ดงึลกูค้าให้กบับริษัท 
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Surprise Gift for Members 

 

 

ส าหรับลูกค้าประจ า บริษัทได้สร้างของขวญัพิเศษส าหรับสมาชิกจ านวนมาก ซึ่งลูกค้าประจ าเหล่านีเ้ป็นลูกค้า 
ท่ีช่วยในการจ าหน่ายสินค้าให้กบับริษัทช่องทางหนึ่ง เน่ืองจากลกูค้าบางท่านมีผู้ติดตามเป็นพนัคน การบอกกล่าว
ต่อกันของเพ่ือนของเพ่ือนเป็นการสร้าง Engagement ของ Brand ให้โตขึน้ ซึ่งเป็นการใช้ระบบ Social CRM 
(SCRM) ซึง่บริษัทได้เร่ิมระบบดงักลา่วมา 1-2 ปีแล้ว และก็จะยงัคงท าตอ่เน่ืองไป 

 

ปัจจบุนัแฟนเพจของบริษัทมียอดผู้ติดตามกวา่ 4,000,000,000 คน ส าหรับสื่อทางช่องทางอื่นๆ เช่น Blogger และ 
Micro Agencies ก็ม ีengagement ประมาณ 10,000,000 สื่อประเภทนีม้ีราคาถกูและมีประสิทธิภาพมากๆ 
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รางวัลที่ได้รับ 

ทุกแบรนด์ และทุกประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรางวลัมากมาย 
เช่น รางวลั Of the Year หรือ  Hall of Frame จากนิตยสาร Cleo ซึง่
เป็นนิตยสารระดบัโลกท่ีมีอิทธิพลต่อผู้อ่านมากๆ การได้รับรางวลัถือ
เป็นการโปรโมทสินค้าของบริษัท ทัง้ยังก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทัง้
คนขายและคนซือ้และยังสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้า
คุณภาพดี หลายๆผลิตภัณฑ์ของบริษัทนัน้สามารถเทียบเท่าได้กับ
ผลิตภณัฑ์ Counter Brand 

นอกจากนี ้หุ้นของบริษัทได้รับคดัเลือกให้เข้าค านวณในดชันี FTSE SET Mid Cap Index ในรอบคร่ึงหลงัปี 2559 
และ SET 100  

The Most Popular Brand on Instagram in 
Thailand Zocial Awards 2016 - Beauty Buffet 
ได้รับรางวัลอนัดับ 3 เทียบเท่ากับแบรนด์ดังระดับ
โลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการท าแบรนด์นัน้ไม่
จ าเป็นต้องใช้เงินมหาศาล แต่บริษัทสามารถสร้าง
แบรนด์ได้ด้วยพลงัของคนรุ่นใหมแ่ละลกูค้า 

Fanpage Like 

3,982,091 

Engagement 

8.6 MB 

Followers 

155,597 

Followers 

6.8 K 
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โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 

บริษัทได้เปิดใช้อาคารส านกังานแห่งใหม่ (BEAUTY 2) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 ซึง่การเปิด
ใช้อาคารส านักงานแห่งใหม่ถือเป็นการสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในการท างานให้กับบริษัท  เป็น Happy 
Workplace และยงัเป็นศนูย์ Digital Media ซึง่บริษัทใช้เป็นสถานท่ีในการออกแบบสื่อ หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของ
บริษัท รวมถึงการจดัท า Digital Content ต่างๆ รวมไปถึงการอบรมพนกังานทัง้หมดก็เกิดขึน้ในอาคารส านกังาน
แห่งใหมนี่ ้ 

 

 

 

 

ฉลองครบรอบ 10 ปี 

เม่ือปีท่ีแล้วบริษัทฉลองครบรอบ 10 ปี โดยมีการแจกรางวลัตา่งๆ
มากมาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์มือถือ 
อย่างไรก็ตาม ค าถามท่ีเกิดขึน้ คือ อีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทจะ
ปฏิบัติตนอย่างไร บริษัทจึงมีการท า Workshop เพ่ือก าหนด
นโยบายต่างๆร่วมกันของหลายๆฝ่าย เพ่ือท่ีจะพัฒนาและดึง
ศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ของ Beauty Buffet ซึง่เป็นแบรนด์หลกัของ
บริษัท 

การลงทุนในปี 2560 

การลงทุนในปี 2560 นีจ้ะใช้งบประมาณจ านวน 160,000,000 บาท โดยแบ่งแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย
สาขาจ านวน 110,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายในโครงสร้างพืน้ฐาน อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ อีกจ านวน 
50,000,000 บาท  

โดยรายละเอียดต่างๆ นัน้ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2559 ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัขนาด และมลูค่าของตลาดธุรกิจเคร่ืองส าอางในประเทศไทย และการเจริญเติบโตของ
บริษัท 
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นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงว่าเมื่อปีท่ีแล้วมลูค่าภาพรวมของธุรกิจเคร่ืองส าอางไม่ว่าจะเป็น Retail Shop, 
Direct Sell, Counter Brand, Hyper Market, Convenience Store หรือ Traditional Trade อยู่ท่ีประมาณ 
168,000,000,000 บาท หากพิเคราะห์เฉพาะ Retail Shop ซึง่เป็นประเภทธุรกิจของบริษัทจะมีมลูคา่อยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 7 ของตลาด ซึง่โตกว่า Gross Domestic Product (GDP) ส าหรับประเทศไทยนัน้ตลาดเคร่ืองส าอางถือว่า
เป็นตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีดี 

โดยในปีนีบ้ริษัทตัง้เป้าให้ยอดขายเติบโตขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือไม่ต ่ากว่า 3,100,000,000 บาท และมุ่ง
รักษาอตัราก าไรสทุธิให้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 20  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมว่าเหตุใดก าไรของบริษัทจึงเติบโตมากกว่ารายได้ และเหตุใดบริษัทเพ่ิมสาขาเพียงไม่ก่ี
สาขา แตก่ลบัมีผลก าไรที่เจริญเติบโตขึน้เป็นอย่างมาก 

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงวา่มีผลมาจากหลายปัจจยั หนึง่ในนัน้คือการควบคมุคา่ใช้จ่าย (Cost Control) และ
อีกส่วนหนึ่งคือ รายจ่ายหลายรายการของบริษัทเป็นประเภท Fixed Cost ดงันัน้ เมื่อมียอดขายเกิดขึน้มาจึง
ก่อให้เกิดผลก าไรที่ชดัเจน 

ส าหรับผลก าไรท่ีเจริญเติบโตขึน้เป็นอย่างมาก นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงว่ายอดขายของธุรกิจร้านค้าปลีก
อาจมาจากหลายทาง เช่น การเปิดร้านใหม่ หรือ มีการเจริญเติบโตของร้านเดิม (Same Store Sale Growth) รวม
ไปถงึการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  และการอบรมตา่งๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัพนกังาน 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการเพ่ิมจ านวนสาขาของแตล่ะแบรนด์ของบริษัท 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงว่าตวัเลขท่ีได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเป็นตวัเลขท่ีเกิดจากความตัง้ใจในการเพ่ิม
จ านวนสาขาของบริษัท และเป็น Outline ให้กบัฝ่ายพฒันาธุรกิจในการหาท าเลท่ีดีให้กับแบรนด์ต่างๆ อย่างไรก็
ตาม การเปิดสาขานัน้ มีหลายปัจจยัท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทจึงไม่ได้ยึดตวัเลขนีเ้ป็นตวัเลขท่ีตายตวั มิฉะนัน้อาจ
ก่อให้เกิดการเปิดร้านค้าในท าเลท่ีไมด่ี เพราะบริษัทยงัวดัจากรายได้ และยอดขายท่ีได้รับในแตล่ะร้านค้าด้วย 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และ
แผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2560 แล้ว 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสุรพล เพชรกลึง จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และได้รับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
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(หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
สินทรัพย์รวม 1,750,546,729.85 
หนีส้ินรวม 430,259,075.36 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,320,287,654.49 
รวมรายได้ 2,558,841,191.10 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 821,181,796.94 
ก าไรสทุธิ 656,006,452.19 
ก าไรตอ่หุ้น 0.22 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 3,000,000,000 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติม 24 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 1,254 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,063,660,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7666 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงักลา่ว ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
ผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,063,660,725 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,063,653,925 99.9997 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 6,800 0.0003 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,063,660,725 100.00 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ให้รายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีก าไร
สทุธิตามงบการเงินเป็นจ านวน 656,006,452.19 บาท (หกร้อยห้าสิบหกล้านหกพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสิบเก้า
สตางค์) 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิจนกว่า
ทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยทุนส ารองตาม
กฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ดี ตามมติท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือ
พนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ออกและเสนอขาย
แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทดงักล่าว ท่ีประชุมจึงได้มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
อีกจ านวน 2,261,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
302,261,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

ดังนัน้ เพ่ือให้ทุนส ารองครบตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้องจัดสรรทุนส ารองเพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวนเงิน 
226,100 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นทุนส ารองทัง้สิน้ 30,226,100 บาท (สามสิบ
ล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน) ซึง่ครบถ้วนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

อย่างไรก็ดี บริษัทยงัเหลือผลก าไรเป็นเงิน 655,780,352.19 บาท (หกร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามร้อย
ห้าสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย
ตามสดัส่วนของหุ้ นท่ีตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี  2559 
ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.218 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 654,133,252.80 บาท (หกร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสาม
หมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.75 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย ซึง่สงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้ว  ในอัตราหุ้ นละ 0.080 บาท เป็นเงินจ านวน 
240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ดงันัน้ บริษัทจึงประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพ่ิมอีกในอตัราหุ้นละ 
0.138 บาท เป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบ
สองบาทแปดสิบสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นซึง่มีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ออกและเสนอขายแก่กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 965,600 หน่วยคิดเป็นจ านวนหุ้นแปลงสภาพ
แล้วจ านวน 965,600 หุ้น (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจ านวนทุน
ช าระแล้วกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อ
วนัท่ี 25 มกราคม 2560 ท าให้จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทปี 
2559 เพ่ิมขึน้จาก 3,000,000,000 หุ้น (สามพันล้านหุ้น) เป็น 3,000,965,600 หุ้น (สามพนัล้านเก้าแสนหกหมื่น
ห้าพนัหกร้อยหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 

เงนิปันผลส าหรับปี 2560 
(ปีที่เสนอ) 

จากผลการด าเนินงานปี 
2559 

เงนิปันผลส าหรับปี 2559 
(ปีที่ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 
2558 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 656,006,452.19 402,493,176.32 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 3,000,965,600 3,000,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

 (บาท/หุ้น) 
    - เงินปันผลระหวา่งกาล 
    - เงินปันผล (ขออนมุตัิจ่ายเพ่ิม) 

0.218 
0.080* 
0.138 

0.133 
0.050 
0.083 

4.  จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย (บาท) 
226,100.00  

เงินส ารองครบ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 654,133,252.80 399,000,000.00 
6.  อตัรา เงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 

หลงัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 
99.75 99.13 

*เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นอตัราเงินปันผลที่จ านวน 3,000,000,000 หุ้น 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติม 1 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 1,255 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,063,661,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7666 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
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มต ิ อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 เพ่ิมอีกหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปัน
ผลรวมทัง้ปีเท่ากบัร้อยละ 99.75 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย คิด
เป็นจ านวนเงินปันผลส าหรับงวดนีท้ัง้สิน้ 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสาม
พนัสองร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 
2551 โดยประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,063,661,725 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,063,656,725 99.9998 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 5,000 0.0002 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,063,661,725 100.00 

วาระที่ 5 พจิารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ในปี 2560 กรรมการของบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน คิด
เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

1)  นายวิบลูย์ พจนาลยั  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
2)  นายสวิุน ไกรภเูบศ  ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
3)  นายปรัชญา เลวนั  ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ 
จงึขอเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชมุ เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินการประชมุในวาระนี ้  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ สามารถ
ได้รับเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งตามเดิมได้อีก  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดถูึงความ
เหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว ส าหรับนายวิบูลย์ พจนาลัยซึ่งถูกเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และนโยบาย
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่ได้แก่ นายวิบูลย์ 
พจนาลัย เป็นกรรมการอิสระ นายสุวิน ไกรภูเบศ และนายปรัชญา เลวัน เป็นกรรมการ ทัง้นี ้ท่ีประชุม
คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ก าหนดช่ือ
กรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักลา่วข้างต้น และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้  3 
ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัท่ี
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติม 2 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 1,255 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 1,514,697,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4737 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ และกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงในแตล่ะรายดงันี ้

1)  นายวิบูลย์ พจนาลัย ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,514,697,725 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,514,233,225 99.9693 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 459,500 0.0303 
(3) งดออกเสียง 5,000 0.0003 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,514,697,725 100.00 

2)  นายสุวิน ไกรภูเบศ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,514,697,725 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,490,672,316 98.4138 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 24,025,409 1.5862 
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(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,514,697,725 100.00 

3) นายปรัชญา เลวัน ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,514,697,725 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,514,692,725 99.9997 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 5,000 0.0003 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,514,697,725 100.00 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้ บริหารของบริษัท 
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ และโบนสัของกรรมการอิสระจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ท่ี 
1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เสนอคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ย
ร้อยละ 6.4 จากมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ 

2. เสนอคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จาก
มติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ดงันี ้

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

1. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

24,311 

18,233 
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ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

24,311 

18,233 

3. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

25,527  

19,145  

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

24,311 

18,233 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร
แล้ว 

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการท่ีจ่ายในปี 2560 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 
2559 โดยก าหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2559 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 
1,404,420.60 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันสี่ร้อยย่ีสิบบาทหกสิบสตางค์) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุก
ท่าน 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ผู้บริหารแล้ว 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 
2560 เป็นแตล่ะรายการ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากซึง่ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยมีผลการนบัคะแนนใน
วาระนี ้ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 6.4  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,514,706,725 หุ้น  
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 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,514,086,725 99.9591 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0003 
(3) งดออกเสียง   615,000   0.0406 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,514,706,725  100.00 

2) คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,789,612,725 หุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,788,992,725 99.9654 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0003 
(3) งดออกเสียง 615,000 0.0344 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,789,612,725 100.00 

3) คา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการประจ าปี 2560  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,789,612,725 หุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,777,423,581 99.3189 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 11,574,144 0.6467 
(3) งดออกเสียง 615,000 0.0344 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,789,612,725 100.00 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2560 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และเพ่ือให้เป็นไปตามคณุสมบตัิ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีซึ่ง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2560 ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ซึง่มีรายช่ือ
ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีเสนอมา
ส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,300,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน) 
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 ช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนญุาตเลขท่ี 

(1) นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3) นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 

เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee) 

1,300,000 1,150,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 
รวม 1,300,000 1,150,000 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมา โดยมีผลการปฎิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์
ท่ีดี ไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว จึง
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเน่ืองจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดัได้ปฏิบตัิงานให้แก่บริษัทมาเป็น
ระยะเวลาเกิน 5 ปีแล้ว ไมท่ราบวา่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นทัง้ 3 ท่าน ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ตัง้แตเ่มื่อใด ผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทคือท่านใด นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นขอทราบถึงเหตผุลและความจ าเป็นในการ
ขอเพ่ิมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และสอบถามบริษัทว่าได้มีการพิจารณาใช้บริษัทสอบบญัชี 4 บริษัทใหญ่ 
(Big Four) หรือไม ่

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ เป็นผู้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

นายสุรพล เพชรกลึง ชีแ้จงว่าคุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีผู้ลงนามในงบการเงินของ
บริษัทเป็นครัง้แรกเมื่อปีท่ีแล้ว แตเ่ดิมนัน้คณุสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ใบอนญุาตเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบญัชีผู้ลงนาม
ในงบการเงินของบริษัท 

ส าหรับการเพ่ิมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจ านวน 150,000 บาทนัน้ เป็นผลมาจากข้อก าหนดท่ีเพ่ิมขึน้มา
ในปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีก าหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ต้อง
ตรวจสอบข้อมลูด้านระบบ IT เพ่ิมขึน้ จ านวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีเพ่ิมขึน้นัน้คิดเป็นอตัราส่วน
ร้อยละ 7-8 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นจ านวนท่ีเพ่ิมขึน้อย่างเหมาะสมและสมควรกบัจ านวนธุรกรรมของ
บริษัทท่ีเพ่ิมมากขึน้ ประกอบกบัการตรวจสอบตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ๆ  ท่ีเพ่ิมมากขึน้  
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ส าหรับเร่ืองการพิจารณาใช้บริษัทสอบบญัชี 4 บริษัทใหญ่ (Big Four) นัน้ บริษัทเห็นว่าบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีคนไทยซึ่งมีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีการพิจารณาใช้บริษัทสอบบญัชี 4 บริษัทใหญ่ (Big 
Four) 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2560  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติม 2 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้  1,258 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,063,710,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7682 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ท่ี
ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมตัิแต่งตัง้ คณุสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนุญาตเลขท่ี 2982 คณุนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญาตเลขท่ี 
7764 และคณุสภุาภรณ์ มัง่จิตร ใบอนุญาตเลขท่ี 8152 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีได้รับการรับรอง
จาก กลต. จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2560 และอนุมตัิค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนบาทถ้วน) ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,063,710,725 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,012,057,525 97.4971 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 51,033,600 2.4729 
(3) งดออกเสียง 619,600 0.0300 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,063,710,725 100.00 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการ
ของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ตอบค าถามดงักล่าว โดยมีรายละเอียดโดยสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทเน้นตลาด CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) หรือตลาด Asean หรือตลาด
จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น มากกวา่กนั 
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นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทค่อยๆ ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศโดยเร่ิมจาก
ประเทศท่ีใกล้เคียงกบัประเทศไทยก่อน คือ CLMV เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมใกล้เคียง และรู้จกั
ประเทศไทยเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการลงทุนในต่างประเทศบริษัทอาศยัช่องทางผู้จดัจ าหน่ายในการ
ขยายตลาด ถดัจาก CLMV บริษัทก็ขยายตลาดไปยงัตลาดของ Asean เช่น ในอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทลงทุน
ในลกัษณะ Shop in Shop จากนัน้บริษัทก็ขยายตลาดออกไปยงัเอเชีย คือ ฮ่องกง และไต้หวนั ส าหรับจีน
ซึง่เป็นประเทศท่ีใหญ่ และมีโอกาสทางธุรกิจมากมายนัน้ ก็เป็นท่ีทราบเช่นกนัวา่จีนมีกฎระเบียบมากมาย
และซบัซ้อนต่อการท าธุรกิจค้าปลีก ซึง่บริษัทต้องใช้เวลาในการศกึษา และท าความเข้าใจกบักฎระเบียบ
ต่างๆของจีนเสียก่อน ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าบริษัทจะลงทุน
ผ่านทางผู้จดัจ าหน่ายเท่านัน้ เน่ืองจากบริษัทมองวา่ผู้จดัจ าหน่ายเป็นผู้ เช่ียวชาญ มีความรู้ในกฎระเบียบ 
และการบริโภคของลกูค้าในประเทศนัน้ๆ  

2. ผู้ ถือหุ้ นแจ้งว่าบริษัทไทยหลายบริษัทท่ีขยายตลาดไปยังต่างประเทศ พบว่ามีสินค้าของตนถูก
ลอกเลียนแบบ เป็นผลให้สินค้าของประเทศไทยดูมีมูลค่าลดลง ผู้ ถือหุ้ นจึงสอบถามว่าบริษัทเคยพบ
ปัญหาเหลา่นีห้รือไม ่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าโอกาสการถูกเลียนแบบสินค้ามีอยู่แล้ว บริษัทไม่สามารถ
ห้ามการลอกเลียน หรือท าสินค้าเลียนแบบ แต่การเลียนแบบก็อาจเป็นตวับ่งบอกได้ว่าสินค้าของบริษัท
เป็นท่ีรู้จกัจริงๆ อย่างไรก็ดี การออกแบบผลิตภณัฑ์ และวสัดท่ีุใช้ในการท าผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้เป็น
ระดบั Premium โดยปัจจุบนับริษัทได้ใช้ฉลากโฮโลแกรมเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงสินค้า และขณะนี ้
บริษัทได้ศึกษาการใช้ QR Code เพ่ือให้ลูกค้าสามารถสแกนตรวจสอบท่ีมาของสินค้าของบริษัทได้ 
นอกจากนีบ้ริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการบริการ หรือทะเบียนใดๆ
ตามกฎหมายในตา่งประเทศทัง้หมด แม้วา่จะต้องเสียเวลา และคา่ใช้จ่ายท่ีมากเพียงใดก็ตาม 

3. ผู้ ถือหุ้ นสอบถามถึงความเห็นของบริษัทในความแตกต่างของรายได้ระหว่าง Beauty Cottage และ 
Beauty Buffet ซึง่มีจ านวนสาขาท่ีแตกต่างกนัไม่มาก แต่ Beauty Buffet กลบัมีรายได้ถึงร้อยละ 70 ของ
รายได้รวมในขณะท่ี Beauty Cottage มีรายได้รวมเพียงร้อยละ 9  

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ Beauty Cottage เป็นแบรนด์ท่ีเปิดภายหลงั Beauty Buffet 
และเพ่ิงเร่ิมเปิดด าเนินการมาได้ไม่ก่ีปี บริษัทได้น าประสบการณ์จาก Beauty Buffet มาปรับใช้กับ 
Beauty Cottage อย่างไรก็ตามแต่ละแบรนด์ของบริษัทก็มีภาพลักษณ์ และกลุ่มเป้าหมายลูกค้าท่ี
แตกตา่งกนั นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศมองวา่ Beauty Cottage ได้ผ่านช่วง Learning Curve มาแล้ว และ
อยู่ในช่วงเร่ิมสร้างผลประกอบการท่ีดี ซึง่บริษัทมองว่าในอนาคต Beauty Cottage อาจเป็นอีกแบรนด์
เดน่ให้กบับริษัทเช่นเดียวกบั Beauty Buffet  

4. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่จากผลก าไรของบริษัทท่ีมีเป็นจ านวนมาก ท าให้นกัลงทุนหลายท่านให้ความสนใจกบั
ธุรกิจเคร่ืองส าอาง บริษัทมีวิธีรับมือกบัเร่ืองนีอ้ย่างไร 
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นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ธุรกิจเคร่ืองส าอางอาจดเูหมือนเร่ิมด าเนินการได้ง่าย แต่การ
เปิด Shop เป็นร้อยแห่งนัน้มีหลายเร่ืองเข้ามาเก่ียวข้องมาก เช่น การบริการ การควบคุมการผลิตสินค้า 
การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพสินค้า การพฒันาผลิตภณัฑ์ ฯลฯ Beauty Buffet เปิดด าเนินการมา
ตัง้แต่ปี 2549 ซึง่เป็นช่วงท่ีธุรกิจเคร่ืองส าอางเกาหลีเป็นท่ีนิยม แต่ท่ีผ่านมาแบรนด์เกาหลีหลายแบรนด์
มากท่ีต้องถอนการลงทุนออกไปจากประเทศไทย ทัง้ท่ีจริงๆแล้วเค้ามีปัจจยัหลายๆด้านท่ีดีกว่าบริษัท ไม่
วา่จะเป็นเงินลงทนุ จ านวนของผลิตภณัฑ์ รวมไปถงึการสนบัสนนุของภาครัฐบาล บริษัทจึงมองว่าการท า
ธุรกิจเคร่ืองส าอางเป็นเร่ืองของความเข้าใจ การด าเนินงาน การบริการ การอบรมบุคลากร การผลิตสินค้า 
จุดแข็งของบริษัทอยู่ท่ีความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น บุคลากร และอีกปัจจยัหลายๆประการท่ี
รวมกนัท าให้เกิดเป็นความแข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าบริษัทยงัคงต้องปรับตวัให้เข้า
กบัสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาด และกลุม่ลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ 

5. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 100 มา 3 ปีติดต่อกนัแล้ว ไม่ทราบว่าในอนาคตบริษัทจะคงนโนบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ร้อยละ 100 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแบบนีต้อ่ไปหรือไม ่ 

นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบางท่านอาจมีข้อสงสยัว่าเหตใุดบริษัทจึงไม่น าเงินก าไรไป
ลงทนุอย่างอ่ืน เช่น สร้างโรงงาน หรือการร่วมลงทนุ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทอยู่
ในตลาดมา 4 ปีย่างเข้าสูปี่ท่ี 5 บริษัทมีความระมดัระวงัและพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดถ่ีถ้วนทุกครัง้
ก่อนน าเงินของผู้ ถือหุ้นไปใช้ในเร่ืองใดๆ บริษัทมองว่าศกัยภาพท่ีบริษัทมีอยู่ ณ ปัจจุบันนี ้คือ อุปกรณ์ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และบุคลากรนัน้มีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงเห็นว่าควรคืนเงิน
สว่นนงึให้กบัผู้ ถือหุ้น แต่หากในอนาคตบริษัทมีความจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพใดๆให้กบั
บริษัท บริษัทจะศึกษาและพิจารณาให้ละเอียดถ่ีถ้วนก่อนน าเงินลงทุนของท่านผู้ ถือหุ้ นไปต่อยอดเพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพนัน้ๆ  

6. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัแนวโน้มของ Same Store Sale Growth ในช่วงเดือน 2 และ 3  

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ตวัเลขในช่วงเดือน 1-3 หรือไตรมาส 1 นัน้ยงัไม่เป็นทางการ 
อย่างไรก็ดี บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นสบายใจวา่บริษัทยงัมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดี 

7. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึสินค้าท่ีอาจได้รับความนิยมเทียบเท่ากบัสินค้าโฟมนม Hokkaido ซึง่เป็นสินค้าขายดี
ของบริษัท  

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีความพยายามท่ีจะผลกัดนัผลิตภณัฑ์หลายๆ ตวัให้
เป็น Product Hero ของบริษัทด้วยการโฆษณาอย่างต่อเน่ือง เช่น Beauty Cottage ซึ่งใช้การตลาด
รูปแบบใหม่ในการท าการตลาดแบบประสานระหว่าง Online กับ Offline รวมไปถึงการพัฒนา
กระบวนการของการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ประกอบกบัมีการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้แบรนด์ ฝ่ายการตลาด 
และฝ่ายปฏิบตัิการ สามารถติดตามประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า เพราะบริษัทเล็งเห็นว่าเมื่อมีสินค้าท่ี



หน้า 35 ของ 39 

ขายดี หรือ Product Hero เกิดขึน้ บริษัทต้องพยายามรักษาให้ความนิยมอยู่ไปนานๆ และขณะเดียวกนัก็
ต้องผลกัดนัให้ผลิตภณัฑ์ตวัอื่นๆ ได้มาเป็น Product Hero ควบคูไ่ปด้วย 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโครงการค้นหาบคุคลท่ีขายเก่งมาเป็นตวัอย่างให้กบับคุลากรคนอื่นๆ และบริษัทยงัมี
การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มวา่ผลิตภณัฑ์ตวัไหนมีแนวโน้มท่ีจะเป็น Product Hero ต่อไป
ในอนาคต  

8. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึยอดรายได้ท่ีแท้จริงของการขายสินค้าท่ีต่างประเทศ และยอดรายได้ท่ีแท้จริงของการ
ขายสินค้าให้กบันกัท่องเท่ียวชาวจีน 

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าในปี 2559 ยอดรายได้จากต่างประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 7 ซึง่มา
จากผู้บริโภคชาวจีนเกินคร่ึง ส่วนยอดขายท่ีมาจากการค้าปลีกของบริษัทอยู่ท่ีร้อยละ 25-30 แล้วแต่ช่วง
ระยะเวลา ทัง้นี ้บริษัทไม่อาจก าหนดตวัเลขท่ีชัดเจนแน่นอนได้ เพราะลูกค้าบางท่านซือ้ไปขายตามร้าน
เลก็ๆในแหลง่ท่องเท่ียวตา่งๆ ซึง่บริษัทไมส่า่มารถติดตามไปได้ถงึจดุนัน้ 

9. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูของสาขาของบริษัทในต่างประเทศท่ีบริษัทไม่ได้ลงทุนเอง 
เช่น เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ ได้หรือไม ่หรือเฉพาะแต่ผู้ ท่ีเปิดร้านค้าในประเทศนัน้ๆ เท่านัน้ท่ีจะสามารถ
เข้าถงึข้อมลูได้ 

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่การเปิดสาขาในตา่งประเทศของบริษัทจะมีกฎระเบียบต่างๆ 
และการควบคมุท่ีคล้ายๆ กบัระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย เช่น ในฟิลิปปินส์ ท่ีบริษัทเพ่ิงเปิดสาขาไปนัน้ 
บริษัทติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ระบบมีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากท่ีสุด  
รวมทัง้ยงัมีการแลกเปลี่ยน และประสานข้อมลูทัง้ยอดขาย การตัง้เป้า การท าการตลาด ซึง่ต้องใช้ระบบ 
เวลา และทีมงานพอสมควร แต่บริษัทก็พบอุปสรรคในเร่ืองของโปรแกรมส าเร็จรูปบางโปรแกรม เช่น 
โปรแกรม Point of Sale (POS) หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารอยู่บ้าง แต่บริษัทก็อาศยัช่องทางของ 
CRM หรือ Social Media ตา่งๆ   

ปีท่ีผ่านมานัน้บริษัทให้การส่งเสริมหน่วย Oversea มากขึน้ทัง้ด้านบุคลากรและ Process ท่ีดแูลตลาด
ของจีน และประเทศตา่งๆ ในการ monitoring และ control เพราะบริษัทมองว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของ
หน่วย Oversea และบริษัทยงัน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท า Brand ในประเทศไทยมาถ่ายทอดใน
การท าตลาดตา่งประเทศอีกด้วย   

10. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีบริษัทจะขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทด้วยตนเองในประเทศจีน 
โดยไมผ่่านช่องทางตวัแทนคนจีนท่ีขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีหลายรูปแบบในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน 
เพราะแม้วา่ประเทศจีนจะเป็นตลาดท่ีใหญ่ และมีโอกาสมาก แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะ
ไปลงทุนด้วยตนเอง 100% เน่ืองจากบริษัทได้ศึกษาจากหลายบริษัท ท่ีเติบโตในประเทศ แล้วไปลงทุน
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ต่างประเทศด้วยตนเอง แต่ผลประกอบการไม่เป็นไปอย่างท่ีมุ่งหวัง ดังนัน้ บริษัทจึงมองการลงทุนใน
ประเทศจีนหลายๆ แบบ เช่น ร้านท่ีเป็นต้นแบบ หรือเป็น Show Case เอาไว้ดแูลแบรนด์ แต่รูปแบบธุรกิจ
ของบริษัทมีความยืดหยุ่น เพราะบริษัทจะเลือกหารูปแบบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดกับการท าธุรกิจใน
ประเทศจีน บริษัทไมไ่ด้มองแต่เพียงยอดขายอย่างเดียว แต่พิจารณาถึงแบรนด์ คู่ค้า และอปุสรรรคต่างๆ 
ประกอบด้วย  

11. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการวางแผนของบริษัทเร่ืองแผนการสืบต่อธุรกิจ (Succession Plan) เน่ืองจากคณุสุ
วิน ไกรภเูบศเป็นบคุคลท่ีมีความส าคญัตอ่บริษัท  

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทมองภาพใหญ่และภาพรวมขององค์กรเป็นหลกั เพราะ
บริษัทไม่ได้ต้องการ Hero คนเดียว ถึงแม้ว่าบริษัทมีผู้ บริหารท่ีเก่ง แต่ถ้าบุคลากรระดับ Staff ไม่มี
ความสามารถ หรือความซื่อสตัย์ต่อองค์กร บริษัทนัน้ๆ ก็ไปไม่รอด ดงันัน้ สิ่งท่ีบริษัทท าตลอดมาคือการ
เสริมสร้างคนตัง้แต่เบือ้งล่าง และส าหรับระดบั Middle Management และ Top Management บริษัท
มองวา่ต้องท าตวัให้เป็นบคุคลท่ีเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บริษัทจงึมีการจ้าง Coaching และอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพ่ือการสร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้เกิด Sustainable, Creative และ Dynamic อยู่
ตลอดเวลา  

12. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจ้าง Market Maker หรือไม่ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นไม่ต้องการให้ราคาหุ้น
โดดไปมา และไมป่ระสงค์ให้หุ้นของบริษัทกลายเป็นหุ้นเก็งก าไร 

นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทไม่สามารถควบคุมตลาดได้ มมุมองส่วนตวัของตน
มองว่าการท า Market Maker ของบริษัทคือการท า Performance ให้ดี ท ายอดขายให้ได้ สร้างการ
เจริญเติบโตท่ีดี และสร้างพนักงานท่ีเก่ง ซึ่งถือเป็นค านิยามของค าว่า Market Maker ของ Beauty 
Community 

13. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ผลประกอบการในไตรมาส 1 สวยหรือไม ่

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ตอบผู้ ถือหุ้นวา่ถ้าไมส่วยบริษัทคงไมต่ัง้ช่ือวา่ Beauty 

14. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่กรรมการแตล่ะท่านมีความเช่ียวชาญในด้านใด และมีสว่นร่วมในบริษัทอย่างไรบ้าง 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบผู้ ถือหุ้นว่าคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้ และมีส่วนร่วมในการ
บริหาร และพฒันาบริษัทโดยใช้ประสบการณ์ของแต่ละท่านมาโดยตลอด การท าธุรกิจนัน้บริษัทต้องมอง
หลายๆ ด้าน ไมใ่ช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง และเมื่อบริษัทประกอบธุรกิจความงามความเห็นจากผู้หญิงว่า
ผู้หญิงต้องการอะไร ชอบอะไร ก็ถือว่าเป็นส่วนส าคญั ถึงแม้กรรมการท่านอื่นๆ จะไม่ได้แสดงออกในท่ี
ประชมุ แตท่กุท่านมีสว่นและมีความส าคญัเป็นอย่างมากในการด าเนินงานของบริษัท 
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15. ผู้ ถือหุ้นช่ืนชมการท างานท่ีเน้น Performance ของบริษัทซึง่ก่อให้เกิดผลประกอบการ และการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีดีมาโดยตลอด และขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะสร้างทีม Investment Relation 
(IR) เพ่ือให้ข้อมลู ข้อเท็จจริง เก่ียวกบัสถานการณ์หุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ และเน่ืองจาก
บริษัทแจ้งว่าปี 2560 นีจ้ะเป็นปีแห่งการลงทุน ผู้ ถือหุ้ นจึงขอสอบถามเก่ียวกับโครงสร้างทางการเงินท่ี
บริษัทวางแผนไว้ และสอบถามวา่บริษัทมีแผนการที่จะเพ่ิมทนุ หรือออก Esop Warrant อีกหรือไม ่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่าบริษัทมีหน่วย IR ท่ีให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น และ
นักวิเคราะห์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ทีม IR มีกิจกรรมมากมาย เช่น Road Show, 
Conference Call, Company Visit อีกทัง้บริษัทยงัสง่เสริมความรู้ให้แก่ทีม IR ด้วยการส่งไปอบรม นอกจากนี ้
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในตลาดไมว่่าจะด้านบวกหรือลบ บริษัทจะคอยติดตามและส่งข้อมลูให้แก่
ทีม IR ตลอด เพราะบริษัทมีนโยบายท่ีจะประชาสมัพนัธ์ และให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้นอยู่แล้ว  

ส าหรับการลงทนุนัน้ บริษัทไมไ่ด้เน้นการลงทนุด้วยเงิน หากแตเ่ป็นการลงทนุด้านแรง และความพยายาม 
อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้บริษัทก็มีความจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ท่ีจะต้องใช้เงินไปกบัการลงทุน เช่น 
การเพ่ิมบุคลากร แต่ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าเงินท่ีบริษัทใช้ในการลงทุนนัน้ได้ผ่านการกลัน่กรอง และ
ควบคมุจากบริษัท เพ่ือให้เงินทกุบาททกุสตางค์ท่ีบริษัทใช้ในการลงทนุนัน้เกิดความคุ้มคา่ท่ีสดุ  

ส าหรับการออก Esop Warrant เป็นสิ่งท่ีบริษัทส่งเสริม Royalty ให้กับพนักงาน เพราะบริษัทมองว่า
พนกังานมีสว่นในการสร้างบริษัท และสร้างผลประกอบการให้กบับริษัท  

16. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทมีนโยบายอย่างไร หากในอนาคตมีการซือ้ตวัพนกังานเกิดขึน้  

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าผลประกอบการของบริษัทนัน้ส่วนหนึ่งมาจากพนักงาน 
บริษัทมองวา่บริษัทมีเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังาน อีกทัง้บริษัทยงัมอบสิ่งท่ีไมส่ามารถ
วดัมลูค่าได้ คือ ความรู้และประสบการณ์ให้กับพนักงานตลอด ดงันัน้ การท างานท่ีบริษัทจึงถือเป็นการ
ท างานกับบริษัทท่ีเจริญเติบโตดี บริษัทไม่สามารถห้ามการซือ้ตวัพนกังานได้ แต่ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ทราบวา่ turn over rate ของบริษัทต ่ามากอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 5 หรือต ่ากว่า อีกทัง้บริษัทมีนโยบาย Happy 
Workplace ซึง่การเปิดใช้อาคาร Beauty 2  ท าให้พนกังานมีพืน้ท่ีในการท างาน และผ่อนคลายมากขึน้  

17. ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นวา่การป้องกนัการซือ้ตวัพนกังานอาจไม่ใช่เร่ืองยากเมื่อเทียบกบัการพฒันาบุคลากร
ท่ีมีอยู่  นอกจากนีผู้้ ถือหุ้ นสอบถามถึงการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ว่าบริษัทมีแผนจะโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์หรือไม่ เน่ืองจากมีหลายบริษัทท่ีโฆษณาผ่านทางสื่อ
โทรทศัน์และท าให้ผลประกอบการโตขึน้อย่างเห็นได้ชดั 

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่เร่ืองของการพฒันาคนนัน้อาจเป็นเร่ืองท่ียาก แตบ่ริษัทมีการ
พฒันาตลอดเวลา อีกทัง้บริษัทได้สร้างบรรยากาศของการแข่งขนัในเร่ืองยอดขาย หรือการด าเนินงานใน
ทกุๆ ด้าน ประกอบกบัโครงการ In-search of the best ซึง่ค้นหาบคุคลผู้มีความสามารถให้เป็นแบบอย่าง
กบัพนกังานคนอื่น ก็เป็นตวัท่ีท าให้บคุลากรเห็นวา่ตนมีความสามารถในการขายอยู่ในระดบัใด  
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การพฒันาตนนัน้มี 2 รูปแบบ คือ 1) บริษัทผลกัดนัให้พนกังานมีการพฒันา และ 2) พนกังานคอยผลกัดนั
ตนเอง ซึง่วิธีท่ี 2 เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ และบริษัทยงัคอยวดัประสิทธิภาพให้พนกังานทราบตนเองทัง้ทางด้าน
ตวัเลข และคณุภาพ (Qualitative)  

ส าหรับการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์ซึง่เป็นสื่อประเภท Traditional นัน้บริษัทมองไว้หลายด้าน ด้าน
หนึ่ง คือ เป็นสื่อท่ีใช้เงินลงทุนจ านวนมาก แม้จะก่อ impact มากแต่ก็เป็น impact ต่อกลุ่มลูกค้าท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง และหากไมม่ีระบบท่ีดีมารองรับการขายท่ีจะท าให้แรงสง่  (momentum) เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้ หลายบริษัทมองว่าเมื่อผลประกอบการไม่ดี ก็จะใช้สื่อทางโทรทศัน์มา
สร้างผลประกอบการ แต่ส าหรับตัว Beauty นัน้มองความส าคัญของสื่อทางโทรทัศน์น้อยลงเร่ือยๆ 
เน่ืองจากปัจจบุนั ผู้บริโภคใช้เวลากบัสื่อทางโทรทศัน์น้อยลง และใช้เวลากบัสื่อ online มากขึน้ ประกอบ
กบัผู้บริโภคเช่ือถือค าโฆษณาท่ีออกจากบริษัทผู้ประกอบการเองน้อยลง และรับฟังเสียงจากเพ่ือนท่ีบอก
ต่อเพ่ือน หรือผู้  review สินค้า เห็นได้จากปรากฏการณ์ลิปสติก Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ซึง่บริษัท
ไม่ได้ใช้ดารา หรือการโฆษณาใดๆ แต่ยอดขายท่ีได้รับกลับมาเป็นอย่างดีนัน้ เป็นผลมาจากลูกค้า 
Influencer การแชร์ทาง twitter หรือ Facebook และการบอกกลา่วตอ่ๆ กนั  

18. ผู้ ถือหุ้นช่ืนชมผลประกอบการของบริษัท และผลตอบแทนท่ีมีให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในระดบัดีมากๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ือง capital gain หรือเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นแจ้งว่าจากรายงานประจ าปีพบว่ามี 2   แบรนด์ท่ีไม่ค่อยได้
ขยายสาขา ได้แก่ Beauty Cottage และ Beauty Market จึงขอสอบถามความเห็นของบริษัทในเร่ืองนี ้
เพราะผู้ ถือหุ้นเห็นว่าตอนแรกเปิดทัง้ 2 แบรนด์นีถื้อเป็นการตลาดท่ีดีและน่าสนใจ แต่เมื่อปีท่ีแล้วผล
ประกอบการจากทัง้ 2 แบรนด์กลบัไม่ค่อยเติบโต แต่ในปีนีบ้ริษัทกลบัมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสาขาของทัง้ 2 
แบรนด์ โดยเพ่ิมสาขาของ Beauty Cottage จาก 15 สาขาเป็น 86 สาขา และเพ่ิมสาขาของ Beauty 
Market จาก 5 สาขาเป็น 18 สาขา ผู้ ถือหุ้นจึงสอบถามถึงเหตผุลท่ีท าให้บริษัทคิดว่าจะสามารถผลกัดนั
ผลประกอบการจากการเปิดสาขาของทัง้ 2 แบรนด์ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าจากท่ีเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าจ านวนสาขาท่ีตัง้เป้าว่าจะ
ขยายนัน้เป็นเร่ืองของเป้าหมายท่ีบริษัทวางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาเป็นเร่ืองของการหาท าเล
ท่ีดี และมีคณุภาพ เพ่ือให้บริษัทมียอดขายท่ีดี ส าหรับ Beauty Cottage กบั Beauty Market ถือเป็นช่วง 
Learning Curve เพราะทุกอย่างมีช่วงของการเรียนรู้ ไม่มีใครสามารถบอกหรือสอนเราได้ทัง้หมด 
ประสบการณ์และเวลาเท่านัน้ท่ีสอนเรา ซึง่ Beauty ก็เคยผ่านช่วง Learning Curve มาแล้วเมื่อครัง้เป็น
แบรนด์ Mona หรือ Cosmeda หากบริษัทเลิกประกอบกิจการไปตัง้แต่ตอนนัน้ก็คงไม่มี Beauty ในวนันี ้
แม้กระทัง่แบรนด์ระดบัโลกเม่ือมาท่ีตลาดประเทศไทยก็ต้องเร่ิมต้นเรียนรู้การตลาดใหม่ Beauty Cottage 
เม่ือครัง้แรกเร่ิมเปิดกิจการถือวา่มีผลประกอบการท่ีดีมาก บริษัทต้องปรับกลยทุธ์การตลาดไปเร่ือย ๆ และ
ผลการเรียนรู้ก็เร่ิมแสดงออกมาในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาท่ี Beauty Cottage เร่ิมเป็นแบรนด์ดาวรุ่งให้กบั
บริษัท แม้กระทั่ง Beauty Buffet ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก ก็ยังต้องมีการท า workshop เพ่ือปรับ
โครงสร้างหรือจัดระบบใหม่ บริษัทจึงต้องตัง้ค าถามว่า 10 ปีต่อจากนีบ้ริษัทจะท าอะไรต่อไป การขยาย
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สาขาใดๆ ของบริษัทจึงเป็นไปด้วยความระมัดระวงั เพราะบริษัทจะใช้เงินในการลงทุนอย่างรอบคอบ 
เพ่ือให้มีผลก าไรกลบัไปสูท่่านผู้ ถือหุ้นมากท่ีสดุ 

เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯ จงึกลา่วปิดการประชมุในเวลา 17.20 น. 
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