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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 
ของ 

 
บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 
สถานที่ประชุม 

ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอ ีชัน้ 2  
โครงการคริสตลัดีไซน์เซน็เตอร์ (CDC)  

เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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 2561 
ของ 

บริษัท บวิตื ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการ
คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ (CDC) เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลโทเผดจ็ จารุจินดา  กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชิต อูอ้่น   กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. พนัเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิบลูย์ พจนาลยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการ 

6. ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ กรรมการ 

7. นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 

8. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ 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 2561 เลขานุการฯ ได้แจ้ง
ตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สรุปวา่ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 20,278 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 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 จะใช้
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดย
ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระท่ี 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียกบัค่าตอบแทนรายเดือน
ของกรรมการซึ่งเป็นผู้ บริหารของบริษัท เบีย้ประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้และวาระท่ี 8 จะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมออกเสียงคดัค้าน  ทัง้นี ้หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นท่ีเสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้ บริหาร 
กรรมการ หรือบคุคลอื่นใดซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ เว้นแตเ่ป็นวาระเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ 
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4. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2561 

ระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจ าปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 9 วาระ ตาม
รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
เวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  

ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 1,452 ราย 
นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,075,328,768 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 3,004,841,265 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 69.0662 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว และก่อนท่ีจะเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญพลโทเผด็จ 
จารุจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย
หลงัจากนัน้ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้ส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
จ านวน 1,474 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,077,167,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1274 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามอื่น
ใด ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ท่ีประชุมได้
พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,077,167,668 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,076,267,868 99.9567 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 899,800 0.0433 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,077,167,668 100.00 
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่จะด าเนินการ
ในปี 2561 

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2560 ให้ท่ีประชุมทราบ และได้ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2561 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การ
จดัการ/โครงการในอนาคต” ซึง่ได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
2/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศได้แนะน ารศ.ดร.วิชิต อู่อ้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เข้าด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ต าแหน่ง
ปัจจุบันของท่าน คือ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ Graduate College of Management 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ และการตลาด เป็นท่ีปรึกษาด้าน
การตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ส าหรับประวตัิการศกึษานัน้ ท่านจบการศกึษา
ปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก 2 ด้าน คือ ด้านการตลาดและการจดัการ 
ท่ีสหรัฐอเมริกา  

อีกท่านท่ีจะเรียนแนะน าให้ผู้ ถือหุ้ นได้รู้จัก คือ ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในอดีตนัน้ท่านด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และร่วมงานกบับริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปีตัง้แต่ก่อนท่ี
บริษัทจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ ท่านเป็นบคุลากรท่ีส าคญั และเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทมาตลอดระยะเวลา 
15 ปี 

นอกจากนีท้่านยังเป็นผู้ มีความรู้ ความช านาญด้านการค้าปลีก การตลาด แฟรนไชส์ และเป็นท่ีปรึกษาให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ต าแหน่งปัจจุบันของท่าน คือ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
มาตรฐานแฟรนไชส์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ท่ีปรึกษาด้านการวางระบบการตลาดค้าปลีกและแฟรนไชส์ เป็น
วิทยากรบรรยายให้แก่ภาครัฐ  ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ เก่ียวกับด้านการตลาด การจัดการ การ
บริหารธุรกิจ และการสร้างระบบแฟรนไชส์ 

ประวัติการศึกษาของท่าน คือ จบการศึกษาด้านปริญญาตรีจากมหาวิทยาลังเชียงใหม่  ปริญญาโทจาก 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั Gothenburg จากประเทศสวีเดน และด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก
มหาวิทยาลัย Stirling จากประเทศอังกฤษ และเป็นผู้ ได้รับทุนศึกษาปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวฒัน์ ถือเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจค้า
ปลีกเป็นอย่างดี และจะเป็นบคุลากรท่ีส าคญัในการขบัเคลื่อนกิจการของบริษัทตอ่ไป 

ในล าดบัต่อไป นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ได้แจ้งข่าวดีแก่ผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทได้จัดล าดบัอยู่ใน SET 50 INDEX ซึ่ง
แสดงถงึการเจริญเติบโตในทางท่ีดีของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทได้รับรางวลั Set Awards 2017 จ านวน 2 รางวลั คือ 
รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเดน่ และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเดน่ 
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และยงัได้รับรางวลัชนะเลิศ The Best Brand Performance on Instagram 2017 , The Best Brand 
Performance 2017 (Top 3) และ The Most Popular Brand in Instagram 2016 (Top 3) 

 

 

 

 

รางวลัที่ได้รับมานี ้บริษัทไมไ่ด้ใช้งบการตลาดมากมาย แต่ใช้ความสามารถ ความทุ่มเท และมมุมองทางการตลาด 
ซึง่ได้จากการเฝ้าสงัเกตุการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่เป็นงบประมาณท่ีมีมูลค่ามากกว่ามลูค่าทาง
เมด็เงิน และเป็นมมุมองทางการตลาดของบริษัททัง้ในปัจจบุนั และในอนาคต  

ผู้ ถือหุ้ นหลายท่านอาจมีความประสงค์จะทราบว่าในอีก 5 ปีต่อไป บริษัทจะด าเนินการไปในทางไหน และไป
อย่างไร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในวนัท่ี 12 เดือน 12 ปีคริสต์ศกัราช 2012 ด้วยยอดขาย 778 ล้าน
บาทและมีการเจริญเติบโตมาโดยตลอดจนถงึปี 2017 ด้วยยอดขายมลูคา่ 3,735 ล้านบาท และในปี 2018 นีบ้ริษัท
ตัง้เป้าหมายการเจริญเติบโตไม่ต ่ากว่า 4,290 ล้านบาท หรือรักษาอตัราการเจริญเติบโตให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
และยงัคงวางแผนการเจริญเติบในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าบริษัทต้องมียอดขายท่ี 7,000 ล้านบาท และในปี 2022 หรือ
อีก 5 ปีข้างหน้าบริษัทตัง้เป้ายอดขายท่ี 10,000 ล้านบาท 
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ซึง่การเจริญเติบโตนีต้้องประกอบด้วยการเจริญเติบโตทุกช่องทางของบริษัท และบริษัทก็จะสร้างช่องทางท่ี
ก่อให้เกิดรายได้ท่ีมากขึน้ รวมไปถึงการรวมตวักนัของผลิตภณัฑ์ และแบรนด์ของบริษัทท่ีมีอยู่ ในปัจจุบนั และ
ท่ีจะมีตอ่ไปในอนาคต ซึง่ขบัเคลื่อนโดยบคุลากรของบริษัท 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ 3 ประการ กล่าวคือ Multi Brands Multi Products และ Multi 
Channels นัน้ ยังคงเป็นกลยุทธ์ท่ีทันสมยั และสามารถใช้ได้ ปีนีเ้ป็นปีท่ีก้าวสู่ปีท่ี 6 ตัง้แต่บริษัทเข้าตลาด
หลกัทรัพย์ บริษัทมุง่หวงัจะท าให้กลยทุธ์นีเ้ป็นกลยทุธ์ท่ีแข็งแกร่ง และมีพลงัมากขึน้ บริษัทจึงเจาะลกึทุกๆ กล
ยทุธ์มากขึน้วา่มีข้อบกพร่องใดท่ีต้องปรับปรุง ส่วนหนึ่งของการท างานของบริษัทนัน้ คือ การวิเคราะห์กลยุทธ์
ของบริษัทเชิงลกึ โดยบริษัทมองวา่ท่ามกลางความส าเร็จ บริษัทต้องหมัน่ตัง้ค าถามกบั 3 เสาหลกัด้านกลยุทธ์
มากขึน้ 

ส าหรับนโยบายของบริษัท บริษัทยงัคงยดึมัน่ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีดี มีคณุภาพ และมีการออกแบบในระดบั 
Premium แม้กลุ่มลกูค้าของบริษัทจะเป็นกลุ่ม Mid-end แต่ด้วยกลยุทธ์ด้าน Multi-Brands Multi Products 
และ Multi-Channels บริษัทจึงวางสินค้าได้หลายระดบั เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกตลาดท่ีค่อนข้างมีการแข่งขนั
มาก และเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ ช่างเลือกมากขึน้ และมีผู้ เสนอสินค้า
ให้เลือกมากขึน้ บริษัทมองวา่กลุม่ลกูค้า Mid-end ยงัเป็นกลุม่ท่ีทนัสมยั แตอ่ย่างไรก็ดีบริษัทก็ต้องปรับตวัและ
ใช้ความกระตือรือร้น (Dynamic) ซึง่เป็นหนึ่งในปรัชญาของบริษัทในการท างานมากขึน้ ในพืน้ฐานของความ
สร้างสรรค์ (Creative) บริษัทมองวา่องค์ประกอบหลายอย่างดงักลา่วข้างต้นจะสามารถน าพาบริษัทไปสู่ความ
ยัง่ยืนถาวร (Sustainable) ได้ 
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ปี 2018 นีบ้ริษัทตัง้แนวทางการด าเนินงานในรูปแบบ Fast & Smart เพราะบริษัทมองว่าลูกค้า คู่แข่ง 
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนั เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว บริษัทจงึต้องคิดทนั รู้ก่อน และรู้ทนั 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการตลาด (Marketing) 

กลยทุธ์ด้าน Online to Offline และ Offline to Online ซึง่เป็นการรวมกนัของ 2 จดุแข็งของบริษัท  

ด้านสินค้า (Product) 

สินค้าของบริษัทมีความหลากหลาย และโดดเด่น ปีนีบ้ริษัทจะวิเคราะห์ในทุกมมุมองของสินค้า โดยริเร่ิมการ
ตัง้วรรณะของสินค้า เน่ืองจากเมื่อก่อนไม่มีวรรณะ ลูกค้าจึงมองสินค้าเหมือนกันหมด แต่ดร.พีระพงษ์ให้
มุมมองด้านการบริหารจัดการสินค้าและการตลาดว่าควรจะมีการแบ่งวรรณะสินค้า เพ่ือท าให้การบริหาร
จัดการ และการใช้งบประมาณทางตลาด เป็นไปอย่างถูกทาง โดยในวนัพรุ่งนีบ้ริษัทจะมีการจัด workshop 
เพ่ือวิเคราะห์สินค้า และการบริหารจดัการสินค้า (Visual Merchandise) ซึง่ดร.พีระพงษ์ให้ความส าคญัมาก 
เน่ืองจากบริษัทอยู่มานาน จงึควรต้องมีความแปลกใหม ่ซึง่ต้องอาศยัการรวมกนัวิเคราะห์จากบุคลากรทุกฝ่าย
ของบริษัท 

ด้านบุคลากร (People) 

บริษัทมองว่าการขับเคลื่อนความเป็นไปทุกอย่างของบริษัทนัน้นอกจากระบบ คือ คน ปีนีบ้ริษัทเน้นเร่ือง
วฒันธรรมทัง้ 4 ข้อของบริษัท คือ ความเร็ว (Speed) การมองลูกค้าเป็นจุดศนูย์กลาง (Customer Centric) 
ความสร้างสรรค์ (Creative) และความรับผิดชอบ (Commitment) เพ่ือท าให้บุคลากรของบริษัทเดินก้าวต่อไป
ด้วยประสิทธิภาพ เพราะบริษัทเช่ือว่าการมีวฒันธรรมองค์กรท่ีดีจะช่วยในการท างานในหลายๆด้าน และเป็น
การปพืูน้ฐานด้านบคุลากรของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 
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ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 

ปีนีเ้ป็นปีท่ีบริษัทตัง้หน่วย BI (Business Inteligence) ซึง่เป็นหน่วยท่ีบริษัทลงทุนเพ่ือให้วิเคราะห์ธุรกรรมทาง
การค้าปลีกของบริษัทซึง่มีจ านวนมาก และเพ่ือให้ฝ่ายขายมีแผนท่ีในการเดินทาง นอกจากนีบ้ริษัทยงัลงทุนใน
ระบบตา่งๆ เพ่ือลดระยะเวลาการได้รับข้อมลูของฝ่ายบริหาร ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคมุ และมี ข้อมลูท่ี
รวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์เชิงลึกลงไปในการจัดการร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทได้มากขึน้ 
บริษัทมีตวัวดัตา่งๆ ในทกุๆด้าน เพ่ือให้การท างานของทกุๆฝ่ายใน Multi-Channels เป็นไปด้วยดี 

ช่องทางการขาย (Sales Channel) 

บริษัทให้ผู้บริหารของบริษัทลงไปวิเคราะห์ทัง้ข้อดี ข้อเสียของช่องทางการขายต่างๆ ทัง้ยังเน้นการคิดเร่ือง
ใหม่ๆ  มากขึน้ บริษัทมองวา่ความส าเร็จเดิมๆ ไม่ใช่ตวัยืนยนัความส าเร็จในอนาคต ดงันัน้ ในช่วงไตรมาสแรก
ท่ีผ่านมาบริษัทมีงาน work shop และงานท่ีปรังปรุงช่องทางการขายตา่งๆมากมาย 

นโยบายปลุก – ปรับ –เปลี่ยน (Time to Change Program) 

วฒันธรรมท่ีบริษัทได้สร้างขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา คือ นโยบายปลกุ – ปรับ –เปลี่ยน (Time to 
Change Program) เพราะบริษัทมองวา่วิธีการสร้างความส าเร็จท่ีผ่านมาใน 5-6 ปี อาจไมใ่ช่วิธีเดียวกนัในการ
น าพาบริษัทไปสูค่วามส าเร็จในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดงันัน้ บริษัทจึงตัง้โปรแกรมนีข้ึน้มาเพ่ือปลุกพนกังานให้ตื่นจากการช่ืนชมความส าเร็จท่ีผ่านมาของบริษัท ปรับ
เพ่ือปรับวิธีคิดของบุคลากรของบริษัท เพราะบริษัทถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเปล่ียนเพ่ือ
เปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการท างานต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งดีๆและใหม่ แม้การปรับเปลี่ยนนีอ้าจไม่เห็นภาพชดัเจนใน
เวลานี ้แตบ่ริษัทมองวา่การเปลี่ยนในครัง้นีจ้ะเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจท่ีดีตอ่ไปในอนาคตของบริษัท 
นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศแจ้งผู้ ถือหุ้นว่าในล าดบัต่อไปดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ จะเป็นผู้ ชีแ้จ้งผู้ ถือหุ้นถึงผล
การด าเนินงานตา่งๆ ของบริษัท 
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ชีแ้จงผู้ ถือหุ้น โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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การเจริญเตบิโตของบริษัท 

บริษัทอยากให้ผู้ ถือหุ้นวางใจวา่บริษัทได้เตรียมแผนการทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายด้านยอดขายท่ีตัง้ไว้ในอนาคต 

 

การเติบโตโดยเฉลี่ยท่ีผ่านมาอยู่ท่ีร้อยละ 37 ดังนัน้ การเจริญเติบโตในปี 2561 บริษัทต้องสร้างความมั่นใจว่า
นโยบายต่างๆสามารถท าได้จริง เพราะบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลประกอบการท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีบริษัทจะ
สามารถท าได้  

ทัง้นี ้จากนโยบาย 3 Multi ซึง่ไมใ่ช่กลยทุธ์ธรรมดาแต่
คือ Business Equity กลา่วคือ Multi-Brands ท่ี                                                                                                                                                                            
บริษัทมีแบรนด์ตา่งๆ เช่น  Gino McCRAY Scentio 

หรือ Lansley ซึง่บริษัทสามารถตอ่ยอด และขยายการ
เติบโตให้ยอดขายไปถงึเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ อนัถือเป็น
สินทรัพย์ขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลา และการลงทนุ บริษัท
ต้องสร้างทัง้แบรนด์และผลิตภณัฑ์ โดยปีนีบ้ริษัท
มุง่เน้นการใช้ผลิตภณัฑ์เป็นตวัน าทางการตลาด (Product Driven ) 
ส าหรับอตัราการเติบโตของธุรกิจ Retail และ Non-Retail นัน้ ในช่วงปี 2559 ธุรกิจ Retail                                                                                                                                      
มีรายได้อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 แตใ่นช่วงปี 2560 Non-Retail มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีมากขึน้ ดงันัน้ หาก
นโยบายท่ีบริษัทวางไว้เกิดขึน้จริงจะท าให้อตัราการเติบโต Non-Retail เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ในขณะเดียวกนัการ
เติบโตของ Retail ก็จะแข็งแกร่งขึน้ 
Multi Products ตามท่ีเรียนให้ทราบว่าปีนีจ้ะเป็นปีแห่งProduct Driven โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นด้านการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ และการใช้นวตักรรมใหม่ๆ   

Multi-Channels ปัจจุบันบริษัทมีช่องทาง ประมาณ 5-6 ช่องทาง ถ้าบริษัทจะพัฒนาช่องทางใหม่ บริษัทจะ
วางเป้าหมายวา่จะมีอตัราการเติบโตในตลาดเพียงใด 
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ส าหรับงบประมาณเงินลงทุนการสร้างร้าน (Capex) ในปี 2561อยู่ท่ีประมาณ 80 ล้านบาท ซึง่น้อยมากหากเทียบ
กบัยอดขายท่ีมี เพราะบริษัทต้องดูการครอบคลุมตลาด (Market Covering) กับความเสี่ยง และความคุ้มค่าท่ี
เกิดขึน้ การสร้างโครงสร้างพืน้ฐานหรือร้านค้าใดๆ เป็นการเช่ือมโยงการบริหารจดัการ โดยใช้ข้อมลู และเทคโนโลยี
เข้ามาเก่ียวข้อง 

 

 

ในปี 2561 สาขาทัง้หมดของบริษัทมีทัง้สิน้ 379 สาขา ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ท าให้บริษัทมีความครอบคลมุทาง
ตลาด (Market Covering) มากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทมีหน่วยงานโดยเฉพาะท่ีดูแลเร่ืองท าเล และการตอบรับของ
ลกูค้าในพืน้ท่ีแต่ละสาขา ต่อจากนีไ้ปการขยายสาขาของบริษัทจะค านวนเร่ือง ROI เป็นหลกั เพราะบริษัทมองว่า
การเปิดร้านจ านวนมากไม่ใช่ค าตอบ เน่ืองจากบริษัทอาจท ารายได้จากช่องทางอื่นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทก็ยงัจะ
พฒันาสาขาให้ความน่าสนใจ เป็นสินทรัพย์ท่ีจะสร้างมลูคา่ท่ีมากขึน้ให้แก่บริษัทได้ 

Beauty Buffet 

Beauty Buffet มีอตัราสว่นทางการตลาดค้าปลีกท่ีร้อยละ 80 เน่ืองจากบริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลายและจ านวนมาก 
นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสาขาของ Beauty Buffet ตลอดเวลา และรวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนสินค้าตามแนวโน้มทางการตลาดให้สอดคล้องกบัค่านิยมของผู้บริโภค ขนาดนีส้ินค้า Beauty Buffet มี
อยู่ประมาณ 400 SKUs  

ส าหรับ Local Store Marketing (LSM) บริษัทเน้นการเจาะตลาดกลางด้วยการ Positioning และ Price Point 
กลา่วคือ แม้บริษัทน าผลิตภณัฑ์ไปวางท่ีห้างอ่ืนแล้วราคาอาจจะแพงกวา่เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์จากแบรนด์อื่น แต่
บริษัทสามารถท ายอดขายได้ดีกวา่ 
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นอกจากนีบ้ริษัทมีกลยทุธ์ O2O คือ Online to Offline ซึง่เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัทท่ีแตกตา่งจาก  
แบรนด์อื่นๆ กลา่วคือ บริษัทใช้ช่องทาง Online ในการดงึลกูค้าเข้าสูช่่องทาง Offline เช่น การท า Open House ใน
ช่องทาง Online หรือน า Beauty Blogger มารีวิวสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ท าให้ลกูค้ามาซือ้ของท่ีร้านค้าของบริษัท 
ซึง่เป็นกญุแจความส าเร็จท่ีบริษัทท ามาโดยตลอด 
 
Beauty Cottage 
เป็นแบรนด์ที่เน้นคณุภาพสินค้าเป็นตวัน า การขยายตลาดสินค้าในประเทศไทยของ Beauty Cottage มีมากเพียงพอแล้ว 
และบริษัทมองวา่ Beauty Cottage พร้อมที่จะขยายตวัออกไปสูต่ลาดตา่งประเทศแล้ว 
ปัจจุบนั Beauty Cottage มีประมาณ 70 สาขา โดยบริษัทมุ่งเน้นที่คณุภาพสินค้าที่ดีและแปลกใหม่ และราคาวางราคาที่
สงูกวา่แบรนด์อื่นของบริษัทประมาณร้อยละ 10-20 ท าให้อตัราก าไรดีขึน้ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

การขยายจ านวนสาขาของ Beauty Cottage อาจจะไม่มาก แต่บริษัทได้เรียนรู้การท าตลาดส าหรับแบรนด์ Beauty 
Cottage มากขึน้ การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ของ Beauty Cottage นัน้บริษัทด าเนินไปควบคู่กบักิจกรรมทางการตลาดแบบ 
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Local Store Marketing (LSM) นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้นผลกัดนัศกัยภาพและความสามารถของพนกังานให้ทนักบั
ตลาดท้องถ่ิน พนกังานของ Beauty Cottage สามารถสร้างการตลาดด้วยตนเอง และยงัท าให้เกิดการยอมรับจาก
ผู้หญิงท่ีทนัสมยัซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ Beauty Cottage 

Beauty Market 

ถือเป็นเวทีของสินค้าชัน้น าในประเทศ และสินค้าต่างประเทศ Beauty Market เน้นขายสินค้าท่ีลูกค้านิยมใน
ช่องทางออนไลน์ ลกูค้าของ Beauty Market ทราบดีว่าสามารถหาซือ้สินค้าท่ีเป็นของแท้ จบัต้องได้ และสามารถ
ทดลองสินค้าก่อนซือ้ได้ท่ี Beauty Market ซึง่ปัจจบุนัมีสาขาทัง้หมดอยู่ 9 สาขา 
ผู้ ถือหุ้นหลายท่านอาจสงสยัว่าเหตใุดบริษัทไม่ท าร้านของ Beauty Market ให้มีขนาดใหญ่ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัท
ได้ท าการศกึษาอย่างละเอียดแล้วเห็นวา่ร้านขนาดใหญ่มกัจะมีต้นทนุแฝงในเร่ืองการจดัการ การจดัเก็บสินค้า และ
การบริหารคุณภาพการบริการ ดงันัน้ แม้ร้านของ Beauty Market จะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
มากกวา่ 
นอกจากนีบ้ริษัทเร่ิมผลกัดนัให้มีการขยายตวัของแบรนด์ในช่องทาง online ปัจจุบนัมีการน าสินค้าเข้ามาขายใน 
Beauty Market เพ่ิมเติม 72 แบรนด์ และการท าการตลาดอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท าให้มูลค่ายอดขายของ Beauty 
Market มีการเจริญเติบโตอยู่เร่ือยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลาดต่างประเทศ (OVERSEA : Sales Growth Trend) 
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การขยายตัวในต่างประเทศ  

ปี 2561 นีบ้ริษัทวางเป้าหมายการเติบโตในตลาดต่างประเทศท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปัจจุบันยอดขายของ
ตลาดตา่งประเทศจากผลรวมของยอดขายทัง้หมดของบริษัทอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 13  

กระบวนการซือ้ขายของบริษัทไมใ่ช่ Export Base หรือการให้เครดิตระยะยาว แตเ่ป็นการซือ้แล้วให้ผู้ซือ้ช าระสินค้า
ด้วยเงินสดทนัที อีกทัง้บริษัทไม่มีนโยบายดแูลเร่ืองการขนส่ง ดงันัน้ ผู้ ท่ีซือ้สินค้าจากบริษัทจะต้องดแูลจดัการการ
ขนสง่ด้วยตนเอง  เน่ืองจากบริษัทต้องการลดอตัราความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการขนสง่ 

ส าหรับตลาดตา่งประเทศ บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาในตา่งประเทศไปยงั 9 ประเทศอาเซียน (Asean) และอีก 2 
ประเทศ คือ ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น และอีก 1 พืน้ท่ี คือ ประเทศในพืน้ท่ีตะวนัออกกลาง (Middle East) 
บริษัทมองว่าสินค้าของบริษัทมีช่วงระดบัราคา (Price Point) ท่ีเหมาะสมกบัตลาดประเทศต่างๆ นอกจากนีใ้น
อนาคตบริษัทมีเป้าหมายขยายไปยงั Future Contries คือ ประเทศรัสเซียกบัประเทศอินเดีย ซึง่พฤติกรรมผู้บริโภค
ของทัง้สองประเทศนีม้ีลกัษณะเหมือนกนั คือ ซือ้ของถูกท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถหาได้ อนัแตกต่างกบัพฤติกรรมการ
บริโภคของชาวจีน จากนโยบายทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทีม Oversea ของบริษัทจึงต้องทุ่มเทท างาน
อย่างหนกัเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีบริษัทวางไว้ 

ในปี 2560 บริษัทมีร้านค้าในต่างประเทศ 157 สาขา แต่ในปี 2561 บริษัทวางเป้าให้มีสาขาในต่างประเทศจ านวน 
179 สาขา ซึง่เพ่ิมขึน้มา 22 สาขา รูปแบบและวิธีการขยายสาขาของบริษัทไปยงัตลาดต่างประเทศนัน้ บริษัทจะ
ออกแบบ Business Model ขึน้ใหม่ แต่เดิมบริษัทจะขยายโดยการสร้างร้านขึน้มาในแต่ละประเทศ แต่ปัจจุบัน
บริษัทมีรูปแบบ Product Ditribution ท่ีมอบสิทธิในการขายสินค้าให้กบับริษัทตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นการขายผลิตภณัฑ์
เป็นชิน้ หรือขายทัง้แบรนด์ในลกัษณะของ Shop License เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ Counter Brand หรือ Shop-
in-Shop ดงัเช่นท่ีบริษัทท าท่ีร้าน Colourmix ท่ีฮ่องกง และร้าน 86 Shop ท่ีไต้หวนั ซึง่ยอดขายท่ีประเทศไต้หวนันัน้
คอ่นข้างดีมาก 

ส าหรับตลาดในประเทศจีน บริษัทศกึษารายละเอียดมาเป็นระยะเวลากวา่ 3 ปี และปัจจบุนับริษัทได้ลงนามสญัญา
เพ่ือให้สิทธิในการขายสินค้าของบริษัทแก่  1. TMALL เป็นเวป็ไซต์ซึง่มีลกัษณะเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์
ท่ีโด่งดงัมากในประเทศจีน  และบริษัทไปเปิด Official Store บนเว็ปไซต์นัน้  2. VIP  เป็นเว็ปไซต์ซึง่เป็นลกัษณะ 
Hot Deal Website ซึง่คนจีนสามารถสัง่ซือ้สินค้าได้บนเว็ปไซต์  3. KAOLA   เป็นเว็ปไซต์เน้นการจ าหน่ายสินค้า
น าเข้าได้รับความนิยมมากในประเทศจีน และ  4. YUNJI  เป็นเว็ปไซต์ซึง่มีลกัษณะการจ าหน่ายสินค้าเป็น Direct 
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Sale ท่ีเป็นฐานเวป็ไซต์ของจีนท่ีใหญ่มาก นอกจากนีย้งัมีอีกหลายบริษัทในประเทศจีนติดตอ่ แสดงความสนใจท่ีจะ
ร่วมท าธุรกิจกบับริษัทอีกเป็นจ านวนมาก 

Consumer Product 

ซึง่สินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมมากๆ คือ Made In Nature Hokkaido Milk Series 
ส าหรับ Traditional Trade หรือร้านค้ารายย่อย ซึง่ปัจจบุนัตลาดสว่นนีใ้นประเทศไทยเร่ิมสู้กบัตลาดต่างประเทศได้
แล้ว และบริษัทมองวา่ยงัสามารถขยายการเจริญเติบโตไปได้อีก 

 

ส าหรับ Modern Trade ปัจจุบนับริษัทมี 24 ร้านค้า ซึง่ร้านค้าหลกั คือ King Power, Seven Eleven และ Boots 
ส าหรับ Boots ในปีท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีวางจ าหน่ายเพียง 40-60 สาขา แต่ในปีนีผ้ลิตภณัฑ์จะวาง
จ าหน่าย 145 สาขา  
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จากเป้าหมายทางการตลาดท่ีบริษัทตัง้ไว้ คือ 10,000 ล้านในปี ค.ศ. 2022 หากบริษัทท าได้จริงจะท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสินค้าของบริษัทต ่าลงด้วยเพราะยอดการผลิตถงึ Economies of Scale 

 

E-Commerce  

เป็นช่องทางท่ีเติบโตมากกว่าร้อยละ 100 นบัตัง้แต่ปี 2559 โดย
ในปี 2560 บริษัทมียอดขาย 154 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้วาง
แผนการเติบโตอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการเติบโตของ Offline 
กุญแจส าคญัอย่างหนึ่งทางการตลาดของบริษัท คือ Online to 
Offline และ Offline to Online (O2O) ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีท าให้
ร้านค้าของบริษัทยงัสามารถด ารงอยู่ได้ 
จ านวนผู้ติดตามในช่องทาง online ของสื่อตา่งๆ คือสิ่งท่ีบริษัทต้องแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยอดขาย 
ตวัอย่างปรากฏการณ์ของบริษัทท่ีเกิดจาก O2O คือ ลิปสติกหมายเลข 9 ซึง่มีอตัราการเติบโตของจ านวนชิน้ในการ
ขายท่ีร้อยละ 6,700 และเมื่อไม่นานมานีบ้ริษัทเปิดตวัผลิตภณัฑ์ซินเดอเรลล่า ของ Beauty Buffet ซึง่มีคนต่อแถว
รอซือ้สินค้าเป็นจ านวนมาก ซึง่ปรากฎการณ์เหลา่นีจ้ะเกิดได้จาก O2O 
 
Conversion Marketing 

เป็นนโยบายอย่างหนึ่งของ O2O ซึง่จะเกิดขึน้ได้พนกังานต้องมีความเข้าใจในกระบวนการออนไลน์ และพนกังาน
ของบริษัทก็ให้ความร่วมมือในการลงรูปภาพหรือข้อความโฆษณาสินค้าออนไลน์เป็นอย่างดี นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี
นโยบายเสนอโปรโมชัน่ตา่งๆ ให้แก่ลกูค้า 
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นอกจากนีบ้ริษัทยังมี Outside-In ท่ีท าจากหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึง่มี Beauty Blogger โฆษณาให้แก่บริษัท และท่ีประเทศไทยก็มีการลงโฆษณาออกไปยงัต่างประเทศ 
จงึเป็นกระบวนการภายในสูภ่ายนอก และภายนอกสูภ่ายใน ซึง่เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ของ O2O 

 

 

 
 
Customer Relationship Management (CRM) 
ปีนีบ้ริษัทจะเน้นพฒันา Social Customer Relationship Management (SCRM) คือ มุ่งเน้นให้คนในโลกออนไลน์
มาเป็นลกูค้าของบริษัท การให้ข้อมลูผ่านระบบ BI (Business Intelligence System) ท าให้บริษัททราบถึงข้อมลูผู้
ซือ้รายตวั บริษัทยงัคงมีความเช่ือว่าการสร้างลกูค้าใหม่ และรักษาลกูค้าเก่าจะเป็นสิ่งท่ีท าให้ยอดขายของบริษัทมี
ความมัน่คง  
นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายสร้างพนักงานให้มีทักษะในการตลาดท่ีผสมผสานทัง้ Online และ Offline 
(Leverages People Capability) เช่น โครงการปรับภาพลกัษณ์พนกังานท่ีท าให้พนกังานกลายมาเป็น Makeup 
Artist โครงการพฒันาพนกังานยกระดบัการบริการ ท่ีท าให้ลกูค้าไม่รู้สกึกดดนัเหมือนเข้ามาในร้าน เพราะบริษัทมี
นโยบายให้ลกูค้าสามารถทดลองสินค้าได้ทกุชิน้ก่อนซือ้ ฯลฯ 
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ท้ายสดุนีบ้ริษัทมองว่าบริษัทยงัมีช่องว่างทางการตลาดท่ีสามารถขยายได้อีกเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นช่องทาง 
Traditional Trade  Online หรือช่องทางต่างประเทศ (Oversea) อีกทัง้บริษัทจะพฒันาตลาดใหม่ทัง้ในประเทศ 
และนอกประเทศท่ีเป็นประเทศเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงการพัฒนาตราสินค้า เพราะบริษัทต้องการเป็น      
แบรนด์ระดบัภูมิภาคสากล (International Regional Brand) ให้คนเอเชียรู้จักแบรนด์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็น        
แบรนด์ใดก็ตาม เพ่ือให้แบรนด์ของคนไทยเข้าสูต่ลาดเอเชีย 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุริต และปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริตมาโดยตลอด 
ซึง่เป็นการด าเนินตนตามหลกั Good Governance ของบริษัท   
 
โดยรายละเอียดตา่งๆ นัน้ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 
เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ถือวา่ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และ
แผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2561 แล้ว 
 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสุรพล เพชรกลึง จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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และได้รับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 
2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์รวม 2,335,494,340.61 

หนีส้ินรวม 630,329,628.46 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,705,164,712.15 

รวมรายได้ 3,735,366,668.10 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 1,533,426,085.20 

ก าไรสทุธิ 1,229,318,162.50 

ก าไรตอ่หุ้น 0.41 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 3,002,734,585 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติม 28 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 1,502 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,086,805,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4481 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงักลา่ว ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
มต ิ อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง

ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
ผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,805,078 หุ้น 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,050,478 99.9638 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 754,600 0.0362 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,805,078 100.00 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีก าไร
สทุธิตามงบการเงินเป็นจ านวน 1,229,318,162.50 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยย่ีสิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพนั
หนึง่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิจนกว่า
ทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยทุนส ารองตาม
กฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) ซึง่ครบถ้วนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้าน
สองแสนหกหมื่นหนึง่พนับาทถ้วน) บริษัทจงึไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

อย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนของหุ้นท่ีตน
ถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี  2560 ทัง้สิน้ในอตัราหุ้ นละ 
0.408 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 1,225,659,234.12 บาท (หนึง่พนัสองร้อยย่ีสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพนัสอง
ร้อยสามสิบสี่บาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.70 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึง่สงูกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้ว ในอัตราหุ้ นละ 0.15 บาท เป็นเงินจ านวน 
450,410,187.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ดงันัน้ บริษัท
จึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพ่ิมอีกในอตัราหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 775,249,046.37 
บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นซึ่งมีช่ือปรากฏ 
ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดวนั
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  

ทัง้นี ้ ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ออกและเสนอขายแก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ของบริษัท (ESOP Warrant-1) สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 965,600 หน่วย ในอตัราใช้สิทธิ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั เพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 965,600 หุ้น (เก้าแสนหกหมื่น
ห้าพนัหกร้อยหุ้น) 

2) เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 1,768,985 หน่วย ในอตัราใช้สิทธิ 
1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั เพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,768,985 หุ้น (หนึ่งล้านเจ็ด
แสนหกหมื่นแปดพนัเก้าร้อยแปดสิบห้าหุ้น) และ 
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3) เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 2,106,680 หน่วยในอตัราใช้สิทธิ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั เพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,106,680 หุ้น (สองล้านหนึ่ง
แสนหกพนัหกร้อยแปดสิบหุ้น) 

รวมเป็นหุ้นสามญัแปลงสภาพทัง้หมดจ านวน 4,841,265 หุ้น (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพนัสองร้อยหกสิบห้าหุ้ น) 
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจ านวนทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 ท าให้จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทปี 2560 เพ่ิมขึน้จาก  3,000,965,600 หุ้ น (สามพันล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้ น)                   
เป็น 3,004,841,265 หุ้น (สามพนัสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพนัสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบ
ข้อมลูการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2560 

เงนิปันผลส าหรับปี 2560 
(ปีที่ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2559 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 1,229,318,162.50 656,006,452.19 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 3,004,841,265 3,000,965,600 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

 (บาท/หุ้น) 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล 

    - เงินปันผล (ขออนมุตัิจ่ายเพ่ิม) 

0.408 

 

0.150* 

0.258 

0.218 

 

0.080 

0.138 

4.  จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย (บาท) เงินส ารองครบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

226,100.00 

5.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,225,659,234.12 654,133,252.80 

6.  อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ (ร้อย
ละ) หลงัหักภาษีและเงินส ารองตาม
กฎหมาย 

99.70 99.75 

*เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ านวน 3,002,734,585 หุ้น 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 
มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่าจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล เห็นว่าบริษัทน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการลงทุน 
อย่างไรก็ตามในมมุมองของนกัลงทนุเห็นวา่เหตใุดบริษัทจงึไมน่ าเงินเหลา่นีไ้ปลงทนุเพ่ิมเติม และสอบถามเพ่ิมเติม
วา่ในการลงทนุ Shop ขนาดกลางของ Beauty Buffet ต้องใช้เงินลงทนุประมาณเท่าไหร่ 
นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่เม่ือบริษัทยงัไมม่ีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน บริษัทจึงมีนโยบายคืน
ก าไรให้แก่ผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีผ่านมาเป็นไปตามกระแสเงินสด และความจ าเป็นในการใช้เงิน
ของบริษัท แต่บริษัทก็ยังคงมองถึงการลงทุน และการเจริญเติบโตในอนาคต ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสด
เพียงพอ และการลงทุนยังคงสร้างความเจริญเติบโตท่ีดี การลงทุนของบริษัทเป็นการลงทุนเพ่ืออนาคต ให้เกิด
ผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว บริษัทมีความเช่ือวา่เงินทกุบาททกุสตางค์เป็นของผู้ ถือหุ้นทุก
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คน และต้องใช้ด้วยความระมดัระวงั แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมองว่า ณ ขณะนีบ้ริษัทยังไม่มีความจ าเป็นต้องลงทุน
มาก ทัง้นี ้ทุกการลงทุน บริษัทจะมองในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะในส่วนการเจริญเติบโต ความเสี่ยง หรือผลตอบแทน 
ส่วนการลงทุน Shop ของ Beauty Buffet บริษัทมีนโยบายการลงทุนท่ีน้อยท่ีสดุ โดยใช้ in-house ด้าน interior 
หรือ graphic ดงันัน้ ผลการลงทุนจึงไม่มาก และค่าเสื่อมก็ไม่มากเช่นกัน ซึ่งปีนีม้ีการลงทุนใน Shop ไม่เกิน 80 
ล้านบาท   

ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวฒัน์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเงินสด ทุกวันบริษัทมีเงินสดเข้า ซึ่ง
บริษัทมีทฤษฎีวา่จะคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น การโฆษณาของบริษัทจึงใช้เงินลงทุนต ่า แต่เกิดประโยชน์สงูสดุ บริษัทมี
ความยินดีท่ีจะคืนก าไรให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 90 กวา่แบบนีท้กุปี 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติม 6 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 1,508 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,086,893,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4510 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 เพ่ิมอีกหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปัน
ผลรวมทัง้ปีเท่ากับร้อยละ 99.70 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็นจ านวนเงินปันผล
ส าหรับงวดนีท้ัง้สิน้ 775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,893,693 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,893,693 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,893,693 100.00 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 
ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้ บริหารของบริษัท 
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ และโบนสัของกรรมการจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ท่ี 
1/2561 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ตา่งๆ แล้วรวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. เสนอคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ย

ร้อยละ 6.4 จากมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ 
2. เสนอคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จาก

มติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

1. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

26,803  

20,102 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

26,803  

20,102 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

3. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

26,803  

20,102 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

25,527  

19,145  

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร
แล้ว 

3. เสนอคา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการท่ีจ่ายในปี 2561 ซึง่เป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2560 
โดยก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากบัร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2560 และจะจ่ายโบนสัไม่เกิน 2,049,480.00 
บาท (สองล้านสี่หมื่นเก้าพนัสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมการทกุท่าน 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ผู้บริหารแล้ว 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 
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เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 
เป็นแตล่ะรายการ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
มต ิ อนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากซึง่ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยมีผลการนบัคะแนนใน
วาระนี ้ดงันี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้

เฉลี่ยร้อยละ 6.4  
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,562,899,693 หุ้น  
 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,496,620,916 95.7592 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 66,278,777 4.2408 
(3) งดออกเสียง 0   0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,562,899,693 100.00 

2) คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5  
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,813,675,693 หุ้น  
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,747,396,916 96.3456 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 66,278,777 3.6544 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,813,675,693 100.00 

3) คา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการประจ าปี 2561 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,813,675,693 หุ้น  
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,714,673,816 94.5414 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 99,001,877 5.4586 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,813,675,693 100.00 
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วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2561 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และเพ่ือให้เป็นไปตามคณุสมบตัิ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจงึจ าเป็นจะต้องพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีซึง่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2561 ทัง้นี ้บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่มีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามรายนามนัน้ ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนของบริษัท สอบบญัชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้  

 ช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนญุาตเลขท่ี 
(1) นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ 2982 
(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3) นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 

และก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีท่ีผู้ สอบบัญชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 
1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี 2560 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
(Audit Fee) 

1,400,000 1,300,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ ี ไมม่ ี

รวม 1,400,000 1,300,000 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมาโดยมีผลการปฎิบตัิงานอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี ไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่ว จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ 
เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2561 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้
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 
2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนัน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท สอบ
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บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ และอนุมตัิค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
ผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,086,893,693 หุ้น 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,601,193 99.9860 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 292,500 0.0140 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,893,693 100.00 

 

 
วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 
ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ในปี 2561 กรรมการของบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน คิด
เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  
1) พลโทเผดจ็ จารุจินดา  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2) พนัเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ 
3) นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ   ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ 
จึงขอเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินการประชุมในวาระนี ้และ
ขอให้คณุสวิุน ไกรภเูบศ เป็นผู้ด าเนินการประชมุแทน  
หลงัจากนัน้ คณุสวิุน ไกรภเูบศ กลา่ววา่ ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการ
ท่ีครบก าหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งตามเดิมได้อีก  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดถูึงความ
เหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว ส าหรับพลโทเผด็จ จารุจินดา ซึ่งถูกเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และพนัเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์ ซึง่ถูกเสนอช่ือให้ได้รับ
การเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ซึง่ได้แก่ พลโทเผด็จ จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ พนัเอก  (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์ 
เป็นกรรมการอิสระ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เป็นกรรมการ ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการ
ประชมุ ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักล่าวข้างต้น และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
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แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ รายละเอียดข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการดงัท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
คณุสวิุน ไกรภเูบศ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 
คณุสุวิน ไกรภูเบศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบ
ฉันทะเพ่ิมเติม 2 ราย นับเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 
1,510 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,086,943,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4527 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม คณุสวิุน ไกรภูเบศ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ และกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงในแตล่ะรายดงันี ้
1)  พลโทเผดจ็ จารุจนิดา ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,943,893 หุ้น 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,913,893 99.9986 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 30,000 0.0014 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,943,893 100.00 

 
2)  พันเอก (พเิศษ) อรรถพล ศรีสังวาลย์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,943,893 หุ้น 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,913,893 99.9986 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 30,000 0.0014 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,943,893 100.00 

 

 

 



หน้า 29 ของ 32 

3) นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,832,845,893 หุ้น 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,816,731,793 99.1208 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 16,114,100 0.8792 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,832,845,893 100.00 

 

 

วาระที่  8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP 
Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.
พีระพงษ์ กติเิวชโภคาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ  ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ในวาระนีผู้้ ท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ดร.
พีระพงษ์    กิติเวชโภคาวัฒน์ ดังนัน้ เพ่ือให้การประชุมและการลงคะแนนเสียงในวาระนีม้ีความโปร่งใส ดร.
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ จงึมีความประสงค์จะออกจากห้องประชมุ 

นายสุรพล เพชรกลึง  ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมต่อไปว่าโดยมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 25 
เมษายน 2559 ซึ่งอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ซึง่จดัสรร
ให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 22,610,000 หน่วย 
ปรากฏว่าในช่วงปี 2560 มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทลาออก เป็นผลให้บริษัทได้รับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) คืนจากกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือ
พนกังานของบริษัทท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 2,126,240 หน่วย  

โดยผลของมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ได้อนมุตัิการแตง่ตัง้ ดร.
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ให้ด ารงต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) 
โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 

ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นสมควรมีมติอนุมตัิการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนท่ีได้รับคืนจากพนกังานท่ีลาออก
จ านวน 2,126,240 หน่วย โดยจดัสรรให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจ านวนรวม 8 ท่าน ทัง้นี ้ให้มีการจดัสรร
ให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิด
มูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้ นสามัญ 1 หุ้ น ราคาการใช้สิทธิตามมติ
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คณะกรรมการ 5 บาทตอ่หุ้น เพ่ือเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจและความมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทและเป็น
การจูงใจให้ร่วมท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ทัง้นีห้ลกัทรัพย์ท่ีจะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย
รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ท่ีไมด่ีไปกวา่หลกัทรัพย์ท่ีจะเสนอขายตอ่พนกังานและเป็นไปตามมติท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนท่ีได้รับ
จดัสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ท่ีออกและเสนอขาย 

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ 
กรรมการบริหาร และ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1,000,000 4 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าในวาระนี ้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิลงคะแนน และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) สว่นท่ีได้รับคืนจากพนกังานท่ีลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิด
มลูคา่ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติ
ดงันี ้

มต ิ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิลงคะแนน แตม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ถือว่าท่ีประชุมมีมติไม่
อนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนท่ีได้รับคืนจาก
พนกังานท่ีลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ซึง่เป็น
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,086,923,893 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,718,664,751 82.3540 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 362,957,174 17.3920 
(3) งดออกเสียง 5,301,968 0.2541 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,923,893 100.00 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการ
ของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ตอบค าถาม
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่เหตใุดรายการขาดทุนจากการลดมลูค่าสินค้า การขาดทุนจากการท าลายสินค้า และ
การขาดทนุจากการจดัจ าหน่ายทรัพย์สินจงึมีมลูคา่สงูกวา่ปี 2559 

 นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ขอให้คุณสรุพล เพชรกลึงเป็นผู้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้น คณุสรุพล เพชรกลงึชีแ้จง
ต่อผู้ ถือหุ้นว่าการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นการด าเนินการตามมาตรฐานทางบัญชี จากอายุ
สินค้าซึ่งก าหนดเป็นร้อยละจากมูลค่าสินค้า และการเพ่ิมขึน้ของจ านวนการขาดทุนจากการลดมูลค่า
สินค้านัน้เป็นผลเน่ืองมาจากสต๊อคสินค้ามีมลูค่าเพ่ิมขึน้จากขนาดธุรกิจท่ีเพ่ิมขึน้ ส าหรับการขาดทุนจาก
การท าลายสินค้า เป็นผลเน่ืองจากการท าลายสินค้าจริงในปี 2560 ซึ่งเป็นยอดสะสมจากปี 2559-2560  
และมาท าลายในปี 2560 ซึง่บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎของกรมสรรพากร และมาตรฐานทางบญัชี สาเหตุท่ี
มลูคา่เพ่ิมขึน้เน่ืองมาจากสินค้ามีสารต้องห้ามบางอย่าง บริษัทจงึต้องท าลายเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
รวมถึงสินค้าท่ีเสียหายจากการขนส่ง หรือจัดเก็บ แต่มลูค่าท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ก็เป็นผลเน่ืองมาจากยอดขายท่ี
เพ่ิมมากขึน้ ส าหรับการขาดทุนจากการจดัจ าหน่ายทรัพย์สิน ซึง่เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปี 2560 เน่ืองจากปี 
2560 มีการย้ายต าแหน่งท่ีตัง้ร้านค้า การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร และปรับปรุงร้านให้ทนัสมยัมากขึน้   

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ส าหรับสินค้าท่ีมีสารต้องห้ามนัน้ ไม่ใช่ว่าบริษัทใช้สารต้องห้าม
ในสินค้า แต่เกิดจากการท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน หรือ
อตัราสว่นของสารบางตวั ส าหรับนโยบายปีนี ้ดงัท่ีเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนสินค้า
ค่อนข้างมาก และเลิกขายสินค้าบางรายการ แต่เวลาท่ีบริษัทสัง่วตัถุดิบมานัน้เป็นการสัง่จ านวนมากท า
ให้วตัถดุิบอาจเหลือ บริษัทจงึมีความจ าเป็นต้องท าลายวตัถุดิบดงักล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรฐานใน
การควบคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้ 

2. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทได้จดัประเภทข้อมลูสาขาของบริษัทหรือไม ่วา่สาขาใดท่ีมีผลประกอบการดี 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีการจดักลุ่มสาขาท่ีท ารายได้ได้ดีไปจนถึงน้อย 
ซึง่โดยปกติของธุรกิจค้าปลีก จะมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การเปลี่ยนของห้างสรรพสินค้า 
หรือยอดของจ านวนผู้ เดินห้างสรรพสินค้านัน่ๆลดน้อยลง บริษัทก็ต้องมีการควบคมุตลอดเวลา นอกจากนี ้
บริษัทมีแผนก Business Development ท่ีคอยหาท าเลใหม่ หรือย้ายสาขาถ้าพืน้ท่ีท่ีเปิดสาขาไม่ดีพอ 
บริษัทเพ่ิมสาขาน้อยลง เพราะบริษัทมีนโยบายท่ีเน้นคุณภาพของสาขาท่ีต้องก่อให้เกิดก าไร และเน้น 
Market Coverage Strategy และ ROI (Return on Investment) เป็นเร่ืองส าคญั เพราะรายได้ของบริษัท
มาจาก ร้านค้าปลีกเป็นหลกั 
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3. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการเก่ียวกบัสินค้าหมวดอาหารเสริมอย่างไร เน่ืองจาก
เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ตวัอื่นๆของบริษัท สินค้าหมวดอาหารเสริมยงัไมค่อ่ยมีความโดดเดน่ 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าในการออกผลิตภัณฑ์ตวัใดตวัหนึ่งบริษัทต้องมีความ
มัน่ใจ ต้องมีการศกึษาอย่างละเอียดจนบริษัทมัน่ใจว่าท าแล้วจะเกิดความส าเร็จ ดงันัน้คอนเซ็ป Live a 
Beautiful Life ของบริษัทจะต้องมีการครอบคลุมไปถึงสินค้าเคร่ืองส าอาง สินค้าท่ีใช้กับร่างกาย หรือ
อาหารเสริมแน่นอน 
 

4. ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะว่าในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นปีหน้า อยากให้บริษัทจัดเตรียมรถรับส่งมายัง
สถานท่ีประชุม เน่ืองจากการเดินทางมายงัสถานท่ีประชุมของผู้ ถือหุ้นนัน้อาจค่อนข้างล าบาก หากไม่มี
รถยนต์สว่นตวั อย่างไรก็ดีผู้ ถือหุ้นมีความยินดีท่ีเห็นวา่มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวนมาก 

 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นว่าบริษัทต้องขออภัยท่ีก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ น 
อย่างไรก็ดีบริษัทมีความพยายามท่ีจะเลือกสถานท่ีประชุมท่ีดี และมีความสะดวก แต่อาจไม่สะดวกกบัผู้
ถือหุ้นทกุท่าน ทัง้นี ้บริษัทขอรับข้อเสนอแนะนีไ้ว้พิจารณาตอ่ไป 

 
เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯ จงึกลา่วปิดการประชมุในเวลา 15.50 น. 

 

  
 (พลโทเผดจ็ จารุจินดา) 
 ประธานคณะกรรมการและประธานในท่ีประชมุ 

 

  
 (นางดารณี ปะเถตงั) 
 เลขานกุารบริษัท 

 

 


