
 

  

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

 

ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

 

สถานที่ประชุม 

ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อำคำรอ ีชัน้ 2  

โครงกำรคริสตลัดีไซน์เซน็เตอร์ (CDC)  

เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของ 

บริษัท บวิตื ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อำคำรอี ชัน้ 2 โครงกำร
คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ (CDC) เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น  ประธำนกรรมกำร (รักษำกำร) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ 

2. นำยแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำร 

3. ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคำวฒัน์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำร 

4. นำงธญัญำภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมกำร 

5. นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท์ กรรมกำร 

6. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย์ กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ 

7. นำยวิบลูย์ พจนำลยั กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี - 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นำงสำววิยะฎำถวิล เลื่อนฉวี   บริษัท อภิสิทธ์ิ แอนด์ อลัลำยแอนซ์ จ ำกดั 

ผู้สอบบัญชี 

นำยก ำพล ศิวะวงษ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

เลขานุการที่ประชุม 

นำงดำรณี ปะเถตงั เลขำนกุำรที่ประชมุ 
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เร่ิมการประชุม 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวณฐัมณฑ์ พลูพิพฒันนัท์ เป็นผู้ด ำเนินกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563  

นำงสำวณฐัมณฑ์ พูลพิพฒันนัท์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุถงึมำตรกำรและกำรปฏิบตัิตนส ำหรับผู้ เข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้ น ประจ ำปี 2563 ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณสุข ลงวนัท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2563 เร่ืองกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ส ำหรับกำรจัดกำรประชุม สัมมนำ หรือกิจกรรมอื่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือป้องกันกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบดงัตอ่ไปนี ้

โดยเพ่ือควบคมุกำรประชุมให้สัน้ กระชบั เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรรวมตวัของคนจ ำนวนมำกในสถำนท่ีเดียวกัน 
ประกอบกบักำรจดัสถำนท่ีประชุมให้มีกำรเว้นระยะห่ำงตำมประกำศของภำครัฐ โดยก่อนหน้ำนี ้บริษัทได้ขอให้ผู้
ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนำมของท่ำนแทน 
และได้เปิดโอกำสให้ท่ำนสง่ค ำถำมลว่งหน้ำมำยงับริษัทตำมช่องทำงท่ีก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนผู้ ถือหุ้น และ
ผู้ รับมอบฉันทะประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดปฏิบตัิตำมกระบวนกำรคดักรองของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 
ดงันี ้

1. บริษัทจะจดัตัง้จดุคดักรองตำมแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรคบริเวณหน้ำห้องประชุม ทัง้นีใ้นกรณีท่ีตรวจพบผู้ ท่ี
มีควำมเสี่ยงหรือผู้ ท่ีมีอำกำรเก่ียวกับทำงเดินหำยใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญำตให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีควำมเสี่ยงดงักล่ำวเข้ำไปในห้องประชุม หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง ท่ำน
สำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ร่วมประชมุแทนได้ กำรต่อแถว ณ จดุคดักรอง จุดตรวจ
เอกสำร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร  

2. ผู้ เข้ำร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้ำในบริเวณสถำนท่ีจัดประชุม  หำกผู้ เข้ำร่วมประชุม
รวมทัง้บุคคลใกล้ชิดมีกำรเดินทำงหรือผ่ำนในพืน้ท่ีหรือสถำนท่ีเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้  COVID-19 ตำมประกำศของ
กระทรวงสำธำรณสขุหรือมีอำกำรเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน ำ้มูก เหน่ือยหอบ สญูเสียกำรรับกลิ่นหรือกำรรับรสจะ
ไม่อนุญำตให้เข้ำประชมุแต่สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ได้ ในกรณีท่ีท่ำนปกปิดด้ำนสขุภำพ
หรือประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนอำจถือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

3. ขอควำมร่วมมือผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้ำ -ออก โดยใช้
โทรศพัท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือโดยผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ำ-ออกของบริษัทฯ 
หำกผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ำนใดไม่สะดวกในกำรใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สำมำรถใช้วิธี
ลงทะเบียนโดยระบช่ืุอ-ท่ีอยู่และเบอร์โทรศพัท์เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ ขึน้  

4. ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้นัง่โดยมีระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) ซึง่เว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร 
และมีจ ำนวนท่ีนั่ง 100 ท่ีนั่ง พร้อมระบุเลขท่ีนั่งให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอควำม
ร่วมมือผู้ เข้ำร่วมประชุมนัง่ตำมหมำยเลขท่ีระบุไว้ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกนัหรือติดตำมกรณีเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ
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ขึน้ และเม่ือท่ีนัง่ท่ีจดัให้เต็มแล้ว ท่ำนผู้ ถือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพืน้ท่ีกำรประชมุเพ่ิมเติมได้จึงขอควำมร่วมมือผู้ ถือ
หุ้ นท่ีมำประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยข้อจ ำกัดของ
สถำนท่ีจดัประชมุ บริษัทไมอ่นญุำตให้มีผู้ติดตำมเข้ำสถำนท่ีจดัประชมุและเข้ำร่วมประชมุในห้องประชมุ  

5. ผู้ เข้ำร่วมประชมุจะต้องจดัเตรียมหน้ำกำกอนำมยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลำท่ีเข้ำร่วมกำรประชมุ  

6. เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำด บริษัทฯ จ ำกัดระยะเวลำในกำรประชุมครัง้นีไ้ม่เกิน 2 ชั่วโมง และได้
จดัเตรียมไมโครโฟนส ำหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อซกัถำมในท่ีประชุม เมื่อผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ซกัข้อซกัถำมเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทจะน ำแผ่นแอลกอฮอล์มำเช็ดท ำควำมสะอำดไมโครโฟนทุกครัง้
หลงัจำกท่ีท่ำนผู้ ถือหุ้นถำมค ำถำมเสร็จสิน้ 

7. ทัง้นีบ้ริษัทฯ งดแจกหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2563 และรำยงำนประจ ำปี 2562 ในแบบ
รูปเล่มในวนัประชุม เพ่ือลดกำรสมัผัสสิ่งของร่วมกบัผู้อื่นและเพ่ือควำมปลอดภยั สขุอนำมยัของผู้ เข้ำร่วมงำนทุก
ท่ำน 

นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท์ ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบรำยละเอียดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดเก่ียวกับกำร
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อก ำหนดองค์ประชมุตำมกฎหมำยและตำมข้อบงัคบัของบริษัท 

ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

มำตรำ 103 ก ำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

2. ข้อก ำหนดเก่ียวกบัวิธีกำรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตำมข้อบงัคบัของบริษัท ก ำหนดไว้ดงันี ้

ข้อบังคบัข้อ 46 ก ำหนดไว้ว่ำ ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึง่ (1) เสียงตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ท่ีประชุม
จะได้ลงมติ ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้กรรมกำร  

ในกำรออกเสียงลงมติ ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 47 ก ำหนดไว้วำ่ ในกรณีปกติ กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมตัิกิจกำรใดๆ ในท่ีประชุมผู้
ถือหุ้ นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 
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ส ำหรับกำรเลือกตัง้กรรมกำร ข้อบงัคบัก ำหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 22 ก ำหนดไว้วำ่ กำรเลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

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

(2) ในกำรตัง้กรรมกำร อำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ในกำรลงมติแต่
ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตำม (1) ทัง้หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด
มำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

บุคคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้ำด 

3. ขัน้ตอนของกำรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธี
เปิดเผย คือ กำรลงคะแนนเสียงผ่ำนบตัรลงคะแนน ซึง่บริษัทได้แจกให้ ณ จดุลงทะเบียน ทัง้นี ้ในกำรออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หุ้นท่ีตนถือ  

ส ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม หำกท่ำนลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
บัตรลงคะแนน เมื่อท่ำนลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่ำนชูมือขึน้ เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเข้ำไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่ำว และน ำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หำกไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนเห็นชอบหรืออนุมตัิเป็นเอกฉันท์ตำมมติท่ี
น ำเสนอ 

ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตำมควำม
ประสงค์ของท่ำนผู้ ถือหุ้นนัน้ (แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวำระตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ ถือหุ้นไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ท ำกำรบนัทกึรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุมในครัง้นี  ้นอกเหนือจำกวำระท่ี 2 และวำระท่ี 5 จะใช้คะแนน
เสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยในวำระ
ท่ี 2 เป็นเร่ืองท่ีรำยงำนเพ่ือทรำบจงึไมต้่องมกีำรลงมติ และวำระท่ี 5 จะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียกบัค่ำตอบแทนรำยเดือนของ
กรรมกำรซึ่งเป็นผู้บริหำรของบริษัท เบีย้ประชุมกรรมกำร และโบนัสของกรรมกำรจะไม่มีสิทธิลงคะแนน
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เสียงในวำระนี ้ทัง้นี ้หำกแตล่ะวำระมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชี ้
ขำด 

ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตำมควำมเห็นท่ีเสนอโดยคณะกรรมกำรทุกวำระ  อนึ่ง ผู้ บริหำร 
กรรมกำร หรือบคุคลอื่นใดซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ เว้นแตเ่ป็นวำระเก่ียวกบักำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร 

4. วำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ ำปี 2563 

ระเบียบวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจ ำปี 2563 ซึ่งมีจ ำนวน 8 วำระ ตำม
รำยละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
เวลำศกึษำข้อมลูลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุแล้ว  

นำงสำวณฐัมณฑ์ พูลพิพฒันนัท์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวำ่ บริษัทได้ก ำหนดวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2563 เมื่อวนัท่ี 6 สิงหำคม 2563 ปรำกฏว่ำ ณ วนัประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
ผู้ รับมอบฉันทะ จ ำนวนทัง้สิน้ 130 รำย นับเป็นจ ำนวนหุ้นได้ 866,351,126 หุ้ น คิดเป็นอัตรำร้อยละ 
28.9344 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด ถือว่ำไม่ครบองค์ประชุม โดยบริษัทได้ประกำศเลื่อนวัน
ประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เม่ือวนัท่ี 7 
สิงหำคม 2563 ดงันัน้ ตำมนยัของมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ
ตำมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 43 ก ำหนดวำ่ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ 

บริษัทได้ก ำหนดให้วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2563 เป็นวนัก ำหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น เพ่ือก ำหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้ำ
ร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น สรุปวำ่ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้ 38,713 รำย 

ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมำเข้ำร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะจ ำนวนทัง้สิน้ 68 รำย 
นบัเป็นจ ำนวนหุ้นได้ 912,649,199 หุ้น จำกจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 3,006,868,535 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 30.4806 ของจ ำนวนหุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตำม
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว และก่อนท่ีจะเร่ิมประชมุตำมระเบียบวำระ  

นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท์ เรียนเชิญ รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น ประธำนกรรมกำร (รักษำกำร) ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัท และตำม
กฎหมำย หลังจำกนัน้ รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น ประธำนฯ ได้กล่ำวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้ำร่วมประชุมและ
ด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธำนฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 
เมษำยน 2562 ตำมรำยละเอียดในเอกสำรท่ีได้สง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนแล้ว 



บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนครฯ 10230  

TEL. 02- 9460700-6, 02-9461446-9, 02-9461573-4   FAX: 02-9461571 
__________________________________________________________________________________ 
 

หน้ำ 7 ของ 30 

ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมำเข้ำร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติมจ ำนวน 12 ท่ำน นับเป็นจ ำนวนหุ้ น 5,275,200 หุ้ น รวมทัง้หมดเป็น 80 ท่ำน นับเป็นจ ำนวนหุ้ น  
917,924,399 หุ้น  

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมเร่ืองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  2562 ปรำกฏว่ำมีผู้ ถือหุ้น
สอบถำมดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1. คุณกีรติกา แพงลาด ตวัแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ค ำแนะน ำ
เพ่ิมเติมแก่บริษัทเก่ียวกบัจดัท ำรำยงำนกำรประชุมว่ำ เพ่ือควำมสมบูรณ์ของรำยงำนกำรประชุม ขอให้
บริษัทระบช่ืุอและนำมสกลุของผู้ ถือหุ้นผู้ถำมค ำถำมลงในรำยงำนกำรประชมุครัง้ตอ่ไป 

รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น กล่ำวต่อผู้ ถือหุ้นว่ำ บริษัทรับทรำบค ำแนะน ำของผู้ ถือหุ้น และรับไว้พิจำรณำเพ่ือ
พิจำรณำและด ำเนินกำรตอ่ไป 

เม่ือไมม่ีค ำถำมอื่นใด ประธำนฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2562 ท่ีประชมุได้พิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 ตำมท่ี
ประธำนฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้

ในวำระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 917,924,399  หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 808,482,800  88.0773 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9227 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 917,924,399  100.0000 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการ
ในปี 2563 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวฒัน์ 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 ให้ท่ีประชมุทรำบ และได้ขอให้ท่ี
ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี  2562 และแผนงำนท่ีจะด ำเนินกำรในปี 2563 ซึง่ปรำกฏอยู่
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ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกำรจดักำรโครงกำรในอนำคต” ซึง่ได้มีมติรับทรำบโดยกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำระส ำคญั
ดงันี ้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำบริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกดั (มหำชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
ในตลำดหลกัทรัพย์ตัง้แต่วนัท่ี 12 ธันวำคม 2555 จนถงึปัจจบุนัเข้ำสูปี่ท่ี 8 โดยตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้
เผชิญกบัสถำนกำรณ์ท่ีไมส่ำมำรถคำดกำรณ์ได้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในปี 2562 ซึง่เป็นปีท่ีผลประกอบกำรของบริษัท
นัน้ได้รับผลกระทบมำกพอสมควร เน่ืองจำกได้รับผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ภำยในและนอกประเทศ ไม่
วำ่จะเป็นเหตกุำรณ์จำกกำรท่ีตลำดเกิดควำมไม่เช่ือมัน่ต่อกระแสข่ำวผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมและเคร่ืองส ำอำงของ
บริษัทอื่นซึง่ไมไ่ด้มำตรฐำน อย. อนัส่งผลกระทบให้ฐำนลกูค้ำรำยย่อยของบริษัทมีควำมระมดัระวงัในกำรเลือกชือ้
สินค้ำมำกขึน้ อีกทัง้จ ำนวนนักท่องเท่ียวชำวจีนซึ่งเป็นฐำนลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทลดจ ำนวนลงมำก ส่งผลให้
ยอดขำยของบริษัทนัน้ชะลอตัวลง จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเปรียบเสมือนสัญญำณท่ีท ำให้บริษัทตื่นตัวและ
ระมดัระวงัมำกขึน้ รวมถงึต้องเตรียมพร้อมส ำหรับกำรรับมือตอ่ปัจจยัตำ่งๆ โดยบริษัทได้เตรียมกำรรับมือจดักำรกบั
ปัญหำเหลำ่นัน้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรประเมินสถำนกำรณ์ในอนำคต กำรพิจำรณำผลประกอบกำรของแตล่ะช่องทำงกำร
ขำย แผนกำรแก้ไขปัญหำในส่วนรำคำ ช่องทำงกำรขำย และระบบกำรจัดกำรท่ีถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ิมยอดขำยให้กบับริษัท โดยช่วงปลำยปี 2562 บริษัทได้เตรียมสินค้ำ ก ำลงักำรผลิต และงบประมำณ
ส ำหรับกำรตลำดมำเพ่ือรองรับตลำดในช่วง High Season ซึง่โดยปกติจะเป็นช่วงเวลำต้นปีของทุกปี เน่ืองจำกเป็น
ช่วงเทศกำลและนกัท่องเท่ียวเดินเข้ำยงัประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก  

อย่ำงไรก็ตำมในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้เผชิญหน้ำกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์
ใหม่ (Covid-19) ส่งผลให้มีกำร Lock Down ทัว่ประเทศ และห้ำงสรรพสินค้ำต้องปิดกำรด ำเนินกำรชัว่ครำว อีกทัง้
มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และกำรระงบักำรเดินทำงเข้ำออกนอก
ประเทศ โดยทัง้หมดนีเ้ป็นเร่ืองท่ีไม่อำจคำดกำรณ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกภำคส่วนทัง้ภำยในและภำยนอก
ประเทศ รวมถึงกำรด ำเนินงำนของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษัทได้มีกำรเตรียมแผนฟืน้ฟูกำรขำย และลด
ต้นทนุมำอยู่แล้วจำกเหตกุำรณ์ในปี 2562 กำรเตรียมกำรดงักลำ่วนัน้ช่วยลดผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ในปี 2563 ได้
บ้ำง แต่ก็ไม่อำจหลีกเลี่ยงผลกระทบนัน้ได้ทัง้หมด โดยหำกพิจำรณำรำยงำนผลประกอบกำรในช่วงไตรมำสท่ี 1 
และ 2 ของปี 2563 จะทรำบวำ่เป็นครัง้แรกท่ีบริษัทประสบกบัภำวะขำดทนุ และส ำหรับสถำนกำรณ์ตอนนีน้บัได้ว่ำ
อยู่ในช่วง survival mode เน่ืองจำกบริษัทได้รับผลกระทบหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรระงับกำรส่งออก แผนกำร
ตลำด คลังสินค้ำ และงบประมำนท่ีเตรียมไว้ ซึ่งสิ่งท่ีบริษัทได้เตรียมตัวมำในปี 2562 นัน้ไม่สำมำรถเยียวยำ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้อย่ำงเพียงพอ ดังนัน้ ส ำหรับ
แผนกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปนีค้ือ กำรลดคำ่ใช้จ่ำยของบริษัท ซึง่จะท ำให้บริษัทมีภำระน้อยลง และกำรจดักำรระบบ
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ทัง้นีจ้ะอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงนัน้ในช่วงตอ่ไป 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ มอบหมำยให้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็น
ผู้รำยงำนรำยละเอียดของแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทตอ่ไป 



บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนครฯ 10230  

TEL. 02- 9460700-6, 02-9461446-9, 02-9461573-4   FAX: 02-9461571 
__________________________________________________________________________________ 
 

หน้ำ 9 ของ 30 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กล่ำวต่อท่ีประชุมถึงโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีแต่เดิมบริษัทมุ่งเน้น
และประกอบธุรกิจในรูปแบบกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงร้ำนค้ำปลีก (Retail Shop) เป็นหลกั ส่งผลให้รำยได้ส่วน
ใหญ่ของบริษัทกว่ำร้อยละ 96 นัน้มำจำกยอดขำยของร้ำนค้ำปลีกท่ีกระจำยไปตำมสถำนท่ีต่ำงๆ  และด้วยทฤษฎี
ของกำรกระจำยสำขำของร้ำนค้ำปลีกซึ่งเป็นช่องทำงกำรขำยหลัก ท ำให้บริษัทมียอดขำยได้จำกกำรท่ีผู้บริโภค
สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำของบริษัทได้โดยตรงและง่ำยกว่ำช่องทำงอื่นๆ กำรเพ่ิมสำขำของร้ำนค้ำปลีกจึงท ำให้รำยได้
ของบริษัทมำกขึน้ตำมจ ำนวนสำขำท่ีเพ่ิมขึน้  

 

 

 

 

 

 

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทเลง็เห็นถึงข้อเสียของกำรขำยผ่ำนช่องทำงร้ำนค้ำปลีกซึง่มีภำระคำ่ใช้จ่ำย
สงู ทัง้คำ่เช่ำสถำนท่ี หรือคำ่จ้ำงพนกังำน ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจงึได้เร่ิมเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยเพ่ิมช่อง
ทำงกำรขำยและมุง่เน้นมำท่ีตลำดในตำ่งประเทศ  

จำกกำรเปลี่ยนแปลงปรับสดัสว่นโครงสร้ำงทำงธุรกิจในปัจจุบนั บริษัทปรับโครงสร้ำงธุรกิจเป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ภำยในประเทศในอตัรำร้อยละ 70 และตลำดตำ่งประเทศในอตัรำร้อยละ 30 ซึง่กำรด ำเนินธุรกิจภำยในประเทศนัน้
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทประกอบไปด้วย 1) กำรขำยผ่ำนช่องทำงร้ำนค้ำปลีกทัง้แบบออฟไลน์ และออนไลน์ 
และ 2) กำรขำยแบบเทรดดิง้ ซึง่เป็นแนวทำงด ำเนินธุรกิจโดยกำรน ำสินค้ำวำงจดัจ ำหน่ำยในช่องทำงโมเดิร์นเทรด, 
คอนวีเนียนสโตร์ และผ่ำนตวัแทนกระจำยสินค้ำ ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถงึสินค้ำได้มำกขึน้ 

โครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเปลี่ยนไปคือ สดัสว่นของกำรขำยในช่องทำงโมเดิร์นเทรดท่ีก ำลงัจะเพ่ิมมำก
ขึน้ อีกทัง้บริษัทยงัสนใจในธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึง่เป็นอีก
วิธีหนึ่งท่ีท ำให้บริษัทนัน้เข้ำถึงผู้บริโภคโดยตรงได้ แม้วำ่ปัจจุบนักำรขำยแบบออนไลน์ของบริษัทนัน้ เป็นเพียงอตัรำ
ร้อยละ 4 ของโครงสร้ำงธุรกิจทัง้หมด แต่ศกัยภำพท่ีจะเติบโตของธุรกิจประเภทนีน้ัน้มีมำกกว่ำเท่ำตวั บริษัทจึงมี
แผนจะปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงจำกธุรกิจร้ำนค้ำปลีกมำเป็นธุรกิจแบบออนไลน์ให้มำกขึน้  
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หำกพิจำรณำถงึผลกระทบจำกเหตกุำรณ์กำรระบำดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ตอ่บริษัทนัน้ บริษัทย่ิงมีควำมจ ำเป็นท่ี
จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรท ำธุรกิจจำกเดิมซึง่เป็นร้ำนค้ำปลีกเป็นสว่นใหญ่เป็นเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่น
ให้มำกขึน้ และลดจ ำนวนของร้ำนค้ำปลีกลงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น
ทัง้หมดคือสภำวะท่ีเกิดขึน้กบับริษัท 

แผนการด าเนินธุรกจิ 

ในปี 2563 บริษัทมีแผนกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้วิสยัทศัน์องค์กร International Beauty & Health Business ซึง่เป็น
กำรยกระดบัแบรนด์สินค้ำภำยใต้กำรจ ำหน่ำยของบริษัทเข้ำสู่กำรเป็นแบรนด์ด้ำนควำมงำม และสขุภำพให้เป็นไป
ตำมกระแสของสงัคมในยุคปัจจุบนัท่ีผู้บริโภคหนัมำใส่ใจสขุภำพ บุคลิกภำพ และควำมงำมมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
เน่ืองจำกตลำดและธุรกิจเก่ียวควำมสวยงำมนัน้เป็นธุรกิจท่ีมีควำมแข่งขันสูง บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรด ำเนินทำงธุรกิจ โดยบริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนมำตัง้แตปี่ 2562 ดงันี ้

Business Re-Engineering  

 

 

 

 

 

 

ในปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน ซึ่งในแผนดงักล่ำวนัน้
ประกอบไปด้วย กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรท ำงำนของบริษัทให้เหลือขัน้ตอนที่น้อยลง กำรลดค่ำใช้จ่ำยของ
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บริษัท เช่น ลดจ ำนวนสำขำร้ำนค้ำปลีก ลดจ ำนวนพนักงำน และกำรควบคุมสินค้ำคงคลงั จำกแผนกำร
ดงักล่ำวบริษัทตัง้เป้ำหมำยท่ีจะลดจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยโดยรวมของบริษัทให้ได้ในอตัรำร้อยละ 50 และด้วยควำม
ร่วมมือของทุกฝ่ำย ปัจจุบันบริษัทสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยไปได้ในอตัรำร้อยละ 47 ของจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด
ด้วยวิธีกำรดงัต่อไปนี  ้

 
 

 

 

 

 

การลดจ านวนประชากรของบริษัท  

บริษัทได้ด ำเนินกำรลดจ ำนวนพนักงำนของบริษัทจำกเดิมจ ำนวนกว่ำ 1,200 คน โดย ณ เดือน ธันวำคม 2563 
คำดกำรณ์วำ่จ ำนวนพนกังำนจะเหลือ 561 คน  

 

 

 

 

 

 

การลดจ านวนของร้านค้าปลีก (Retail Shop)  

คณะผู้บริหำรได้พิจำรณำและเลง็เห็นว่ำ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกซึง่แตเ่ดิมนัน้เป็นช่องทำงหลกัในกำร
สร้ำงก ำไรให้แก่บริษัทมำตลอดนัน้ ในปัจจุบนั เป็นช่องทำงท่ีมีค่ำใช้จ่ำยคอ่นข้ำงสงู ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจึงลดจ ำนวน
สำขำเพ่ือเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำย อย่ำงไรก็ตำม กำรลดจ ำนวนสำขำนัน้จะต้องใช้งบประมำณบำงส่วนในกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ปกติ (Non-Routine Expenses) ไม่วำ่จะเป็นค่ำเลิกสญัญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรือ้ถอน คำ่เสื่อมในกำรใช้พืน้ท่ี โดยคำ่ใช้จ่ำยในส่วนนีไ้ปกระทบกบัรำยงำนสถำนะกำรเงินของบริษัทให้เกิด
เป็นสภำวะขำดทนุในช่วงไตรมำสท่ีผ่ำนมำได้ แม้วำ่ขณะนีเ้รำจะประสบกบัสภำวะขำดทนุ แตก่ำรขำดทนุเช่นนีม้ิใช่
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กำรขำดทนุตำมปกติทัว่ไป เน่ืองจำกเป็นกำรขำดทุนเพ่ือลดคำ่ใช้จ่ำย ซึง่จะท ำให้ผลสดุท้ำยบริษัทจะสำมำรถบรรลุ
เป้ำท่ีจะลดคำ่ใช้จ่ำยให้ได้มำกกวำ่อตัรำร้อยละ 50 ของคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

นอกจำกนี ้เน่ืองจำกกำรลดจ ำนวนร้ำนค้ำปลีกนัน้ถือว่ำเป็นกำรลดจ ำนวนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษัท คณะ
ผู้บริหำรจึงต้องด ำเนินกำรสร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหม่เพ่ือทดแทนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยท่ีตดัออกไป โดยในกำร
เพ่ิมช่องทำงใหม่นัน้รวมถงึกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์ใหม ่ไมว่่ำจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัควำมงำม ผลิตภณัฑ์ดแูลและ
ส่งเสริมควำมงำม เช่น สบู่ ยำสระผม เป็นต้น ทัง้นี ้รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ เช่น เคร่ืองดื่ม หรือกำแฟลด
น ำ้หนกั ทัง้หมดนีถ้กูรวมอยู่ในแผนกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษัท 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. บริษัทวำงแผนไว้ว่ำปีนีจ้ะท ำกำรตลำดแบบ Mass Marketing กลำ่วคือเป็นวิธีกำรท ำกำรตลำดแบบวงกว้ำงท่ี
ไม่ได้เจำะแค่เฉพำะกลุ่ม บริษัทจะด ำเนินกำรกระจำยสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยตำมหน้ำร้ำนต่ำงๆมำกมำยทั่ว
ประเทศ ไมว่ำ่จะเป็นร้ำนค้ำปลีกในตำ่งจงัหวดั หรือห้ำงสรรพสินค้ำทัว่ไป 

2. กำรสร้ำงช่องทำงจ ำหน่ำยท่ีมำกขึน้ ช่องทำงแรกท่ีบริษัทเน้นไปก็คือช่องทำง อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ท่ีมี
กำรเจริญเติบโตสงูมำกในช่วงท่ีผ่ำน บริษัทได้มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ท่ี
มีปริมำณควำมต้องกำรเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำ ซึ่งตอนนีบ้ริษัท
จ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนทำงออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ dot.com Market Place Facebook fanpage และ Line@ 
ซึ่งเป็นช่องทำงท่ีค่อนข้ำงหลำกหลำยไปตำมกลุ่มผู้ บริโภค และในตอนนีบ้ริษัทได้รับควำมร่วมมือจำก
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล และโรบินสนั ท ำให้สินค้ำเรำได้วำงจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยออนไลน์ของคู่
ค้ำได้ นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนท่ีจะสร้ำงช่องทำงจ ำหน่ำยออนไลน์เป็นของตัวเองเป็นกำรจ ำหน่ำยแบบ
ถ่ำยทอดสด (Live) เพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นประจ ำ และบริษัทจะเพ่ิมกำรโฆษณำสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
ให้มีอิทธิพลมำกขึน้ เข้ำสูก่ลุม่ผู้บริโภคกลุม่อีคอมเมิร์ซโดยตรงและเป็นกำรกระตุ้นยอดขำย 
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3. ช่องทำงสินค้ำอปุโภค (Consumer Product) ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ หรือ Modern Trade เป็นช่องทำงท่ีบริษัท
จะมุ่งพัฒนำโดยเพ่ิมร้ำนค้ำท่ีจะจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทในซูเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่ เช่น บ๊ิกซี โลตัส ท็อปส์ 
เซเว่น อีเลฟเว่น โดยในปีนีบ้ริษัทมุ่งขยำยไปในร้ำนค้ำท่ีใหญ่ขึน้เช่นแม็คโคร โดยจะวำงจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเหมำะกบั
ร้ำนค้ำเหลำ่นี ้เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงมำกขึน้ 

 

 

 

 

 

 
ส ำหรับภำพรวมของแผนกำรด ำเนินงำนทัง้หมด โดยสรุปแล้วบริษัทจะมุ่งเน้นไปท่ีกำรควบคมุและลดคำ่ใช้จ่ำยทุก
อย่ำงในบริษัท บริษัทจะไปลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรปิดสำขำของร้ำนค้ำปลีก (Retail Shop) เน่ืองจำกเป็นค่ำใช้จ่ำย
สว่นใหญ่ของบริษัท กำรลดค่ำใช้จ่ำยส่วนนีจ้งึมีบทบำทส ำคญัในกำรลดคำ่ใช้จ่ำยโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ สิ่งต่อมำคือกำรปรับตวัหลงัจำกกำรลดสำขำร้ำนค้ำปลีกเพ่ือมำมุ่งเน้นจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน
ช่องทำงอีคอมเมิร์ซ ท่ีบริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรไปบ้ำงแล้ว แต่จะพัฒนำขยำย Platform ให้มำกขึน้ เน่ืองจำกกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนทำงช่องทำงนีม้ีอตัรำกำรเติบโตท่ีค่อนข้ำงสูง ภำยใต้แผนกำรและกำรปรับเปลี่ยนท่ีกล่ำวมำทัง้หมด
บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะสร้ำงรำยได้ให้ได้มำกกวำ่ 900 ล้ำนบำท ภำยในสิน้ปี 2563 นี ้

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถำมเร่ืองผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี  2562 และแผนงำนท่ีจะ
ด ำเนินกำรในปี 2563 ปรำกฏวำ่มีผู้ ถือหุ้นสอบถำมดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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1. คุณกีรตกิา แพงลาด ตวัแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถำมวำ่ 

1.1 บริษัทมีควำมเห็นอย่ำงไรเก่ียวกบัประเดน็ก ำลงักำรซือ้ของผู้บริโภคในสภำวะเศรษฐกิจในช่วงปีท่ี
ผ่ำนมำ ซึง่ในปัจจบุนั หำกพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ผู้บริโภคมีก ำลงักำรซือ้ท่ีลดลง โดยเฉพำะผู้บริโภค
กลุม่ผู้สงูอำย ุสิ่งเหลำ่นีจ้ะสง่ผลตอ่ผลประกอบกำรของบริษัทหรือไม่ อย่ำงไร 
ดร.พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ เมื่อสภำวะเศรษฐกิจเป็นสิ่งท่ีไมส่ำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ว่ำจะกลบัมำอยู่ในสภำวะปกติหรือดีขึน้เมื่อใด ดงันัน้ แนวทำงกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทจงึต้องเป็นไปตำมสภำวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ส ำหรับสภำวะเศรษฐกิจ
ช่วงนีส้ินค้ำของบริษัทจะเป็นสินค้ำท่ีรำคำไมส่งูมำก และเป็นสินค้ำจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวนัมำกขึน้ 
เช่น สบู่ ยำสระผม แต่ทัง้นี ้ก็ยงัมีสินค้ำบำงกลุม่ท่ีบริษัทเห็นวำ่ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสภำวะเศรษฐกิจ เช่น 
สินค้ำกลุม่ท่ีมีรำคำค่อนข้ำงสงูท่ีบริษัทเปิดตวัออกมำ และได้รับผลตอบรับดีกว่ำท่ีคำดหมำยไว้ ซึง่
ท ำให้เห็นว่ำฐำนก ำลงักำรซือ้ของผู้บริโภคนัน้แบ่งตลำดออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน อีกทัง้ สินค้ำส่วน
ใหญ่ของบริษัทนัน้ไม่ได้มีรำคำท่ีสงูไปจนผู้บริโภคไม่สำมำรถซือ้ได้ หรือต ่ำเกินไปจนผู้บริโภคขำด
ควำมเช่ือมั่นในคุณภำพ ด้วยเหตุท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้บริษัทเช่ือมั่นว่ำจะสำมำรถท ำให้ผล
ประกอบกำรของบริษัทนัน้กลบัมำเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ได้  

ส ำหรับเร่ืองก ำลงักำรซือ้ของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มผู้สงูอำยุ บริษัทเห็นวำ่ในปัจจุบนัผู้สงูอำยมุีควำม
ต้องกำรในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลควำมงำมและเสริมบุคลิกมำกขึน้ ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์
จ ำพวกเคร่ืองส ำอำง แต่รวมถึง อปุกรณ์ ผลิตภณัฑ์ดแูลสขุภำพ ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีกล่ำวมำนีล้้วนแต่
เป็นสินค้ำของบริษัท เช่น ท่ีดัดขนตำ ดินสอเขียนคิว้ กำแฟลดน ำ้หนัก หรือเคร่ืองดื่มเพ่ือปรับ
สมดุลระบบขบัถ่ำย ทัง้หมดนีเ้ป็นสินค้ำท่ีมีอตัรำก ำไรสงูขึน้ ซึ่งบริษัทเช่ือว่ำแผนกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในปีนีจ้ะสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมกำรซื อ้ของผู้ บ ริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

1.2 บริษัทเคยมีกำรท ำวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซือ้ของผู้บริโภคหรือไม ่
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้ นว่ำ บริษัทมีฐำนข้อมลูลูกค้ำมำก โดยบริษัทจะ
เก็บข้อมลูเหล่ำนีใ้น Database นอกจำกนีย้งัมีกำรท ำ Data Mining หรือกำรขุดข้อมลูลกูค้ำเพ่ือ
กำรพิจำรณำ และจดัท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเหล่ำนัน้ในเชิงของกำรจดักำรลกูค้ำสมัพันธ์ (CRM) 
ซึ่งกำรท ำเช่นว่ำนีอ้ำจมิใช่กำรท ำวิจัยโดยตรง แต่ข้อมูลเหล่ำนีก้็สำมำรถแสดงข้อมูลของ
พฤติกรรมกำรซือ้ของบริโภคได้ ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำท่ีลูกค้ำแต่ละช่วงวยัช่ืนชอบ หรือเวลำและ
สถำนท่ีซือ้สินค้ำ โดยบริษัทสำมำรถน ำข้อมลูเหลำ่นีม้ำวิเครำะห์ได้ นอกจำกนี ้บริษัทยงัใช้ข้อมลู
เหล่ำนีก้บัฝ่ำยขำยของบริษัทในกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ ตลอดจนฝ่ำยกำรตลำด นอกจำกตวัเลขท่ี
เป็น Database ท่ีจะใช้ในกำรท ำผลวิเครำะห์แล้ว บริษัทยังน ำมำใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ๆ 
เพ่ือพัฒนำกำรขำยให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภคด้วย นอกจำกข้อมลูท่ีเป็นตวัเลข
แล้วบริษัทยงัมีกำรพูดคยุสอบถำมกบัผู้ดูแลแต่ละสำขำ รวมถึงคู่ค้ำของบริษัท เพ่ือพฒันำสินค้ำ
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ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด บริษัทยงัมีทีมงำนท่ีคอยติดตำมกระแสตำ่งๆในช่องทำง
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ทนักนักบักำรขบัเคลื่อนของกระแสสงัคม ไม่ใช่เพียงแค่กระแสในประเทศไทย 
แตร่วมถงึกระแสในตำ่งประเทศด้วย  

2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถำมวำ่ 

2.1 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบกับยอดขำยของบริษัทในกลุ่มสินค้ำประเภทเดียวกันกับบริษัทอื่น 
ยอดขำยของบริษัทนัน้ลดลงกว่ำบริษัทอื่นๆมำก บริษัทมีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำท่ีผ่ำนมำอย่ำง
เหมำะสมและตรงจดุหรือไม ่อย่ำงไร  

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ คณะผู้บริหำรไม่อำจปฏิเสธเร่ืองยอดขำยท่ี
ลดลงในช่วงปีท่ีผ่ำนมำได้ และชีแ้จงว่ำในกำรบริหำรก็อำจมีส่วนท่ีผิดพลำดได้ จึงขอน้อมรับ
ควำมผิดพลำดและจะน ำไปแก้ไขเพ่ือพัฒนำธุรกิจต่อไป อย่ำงไรก็ตำม บริษัทขอเรียน ชีแ้จง
เพ่ิมเติมถึงโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจของบริษัทว่ำในอดีตบริษัทมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนทำง
ร้ำนค้ำปลีกเป็นหลกั และบริษัทเติบโตจนมำถึงทุกวนันีด้้วยยอดขำยของร้ำนขำยปลีก อย่ำงไรก็
ตำม แผนกำรตลำดท่ีดีในวันนัน้อำจไม่ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน ท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ยอดขำยท่ีลดลงเป็นจ ำนวนมำกมำกนัน้ก็มีสำเหตุมำจำกร้ำนขำย
ปลีกท่ีเคยเป็นรำยได้หลกัให้แก่บริษัท โดยตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมำ บริษัทได้เล็งเห็นว่ำร้ำนค้ำ
ปลีกกลบักลำยเป็นภำระด้ำนคำ่ใช้จ่ำย บริษัทจงึมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องลดสำขำ และปรับเปลี่ยน
แผนกำรตลำดใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยในตลำดต่ำงประเทศท่ี
ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศจีน แต่ยังมีอีกประมำน 15 ประเทศเพ่ือเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงทำง
กำรค้ำ  

ส ำหรับกำรลดจ ำนวนพนักงำน และสำขำร้ำนค้ำปลีก บริษัทขอชีแ้จงว่ำในช่วงท่ีผ่ำนมำ ควำม
จ ำเป็นเร่งดว่นท่ีสุดของบริษัทคือกำรลดคำ่ใช้จ่ำยให้ได้มำกท่ีสดุเพ่ือลดภำระของบริษัท อย่ำงไรก็
ดี บริษัทยงัคงด ำเนินกำรหำช่องทำงในกำรเพ่ิมยอดขำย แต่จะมุง่เน้นมำท่ีกำรลดภำระของบริษัท
เป็นหลกัเพ่ือให้บริษัทจะสำมำรถด ำเนินกิจกำรตอ่ไปได้ ส ำหรับสินค้ำคงคลงัท่ีท่ำนผู้ ถือหุ้นเห็นว่ำ
มียอดท่ีสงูมำกนัน้มำจำกกำรที่บริษัทได้เตรียมสินค้ำเพ่ือสง่ออกมำตัง้แตป่ลำยปี 2562 แตเ่ม่ือมำ
เจอกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ท ำให้บริษัทถูกระงบักำรสง่ออก และมี
ยอดสินค้ำคงคลงัเหลืออยู่ในปริมำณมำก บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องระบำยสินค้ำเหล่ำนัน้
ออก โดยกำรขำยแบบลดรำคำในช่องทำง E-Commerce โดยสุดท้ำยเมื่อเหตุกำรณ์ท่ีต้องกำร
แก้ไขอย่ำงเร่งด่วนเหล่ำนีผ้่ำนไปแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆอย่ำงเต็มท่ี บริษัท
หวงัเป็นอย่ำงย่ิงวำ่ผลประกอบกำรจะกลบัมำดีได้ด้วยแผนกำรด ำเนินงำนท่ีเรียนท่ีแจ้งไปแล้ว 

เมื่อไม่มีค ำถำมอื่นใดเพ่ิมเติม ถือว่ำท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 และ
แผนงำนท่ีจะด ำเนินกำรในปี 2563 แล้ว 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยธิติพทัธ์ วงษ์ศรีเผือก ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี และกำรเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียดใน
วำระนี ้ 

คณุธิติพทัธ์ วงษ์ศรีเผือก จงึได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
และได้รับกำรอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 
2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: บำท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์รวม 1,315,918,958.43 

หนีส้ินรวม 239,438,634.72 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,076,480,323.71 

รำยได้รวม 2,020,767,028.89 

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได้ 290,770,446.47 

ก ำไรสทุธิ 232,576,900.96 

ก ำไรตอ่หุ้น 0.08 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หุ้น) 2,994,150,560 

รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมำเข้ำร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติมจ ำนวน 11 ท่ำน นับ เป็นจ ำนวนหุ้ น  773,510 หุ้ น  รวมทั ง้หมดเป็น 91 ท่ำน นับ เป็นจ ำนวนหุ้ น  
918,697,909 หุ้น  

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถำมเร่ืองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 ปรำกฏวำ่มีผู้ ถือหุ้นสอบถำมดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถำมวำ่ 
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1.1 เหตใุดงบก ำไรขำดทนุจงึปรำกฏกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สินซึง่มีมลูค่ำสงูถงึ 20 ล้ำนบำท 

นายธิติพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก  ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้ นว่ำ ตัวเลขท่ีปรำกฏในงบก ำไรขำดทุน
เน่ืองมำจำกกำรปิดร้ำนค้ำปลีกต่ำงๆ และท่ีวำงแผนจะปิดในอนำคต ซึ่งหำกบริษัทมีแผนงำนท่ี
แน่นอนแล้วต้องบันทึกรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินนัน้ลงในงบก ำไรขำดทุนของบริษัท
ทนัที ทัง้นี ้เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงบญัชี  

1.2 ในปัจจบุนับริษัทมีสินค้ำคงคลงัในปริมำณมำก บริษัทมีวิธีกำรจดักำรสินค้ำคงคลงัอย่ำงไร 

ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ เน่ืองจำกสินค้ำคงคลงัท่ีบริษัทมีอยู่
ตัง้แต่ช่วงต้นปีนัน้มีไว้ส ำหรับกำรส่งออก อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันปริมำณสินค้ำคงคลงัลดลง
แล้วมำกกว่ำร้อยละ 40 และคำดวำ่จะลดลงเร่ือยๆ โดยทัว่ไปแล้ว บริษัทจะเก็บสินค้ำคงคลงัเป็น
ระยะเวลำประมำณ 120 วนั แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรส Covid-19 ท ำ
ให้ยอดขำยของบริษัทลดลง ส่งผลให้กำรเก็บสินค้ำคงคลังมีระยะเวลำนำนขึน้ โดยมีกำรเก็บ
สินค้ำคงคลงัเฉลี่ยประมำณ 200 วนั อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ในปัจจุบนัสำมำรถสง่ออกสินค้ำ
ได้ตำมปกติแล้ว และคำดวำ่ในไตรมำส 4 บริษัทสำมำรถระบำยสินค้ำออกหมด 

1.3 ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่ำนมำ แพลตฟอร์ม E-Commerce ของ Lazada และ Shopee มำแรงมำก 
จงึอยำกทรำบว่ำยอดขำยผ่ำนช่องทำง E-Commerce ของบริษัทมีอตัรำเท่ำกบัร้อยละเท่ำใดของ
ยอดขำยทัง้หมด และในปัจจุบันมียอดขำยเพ่ิมขึน้มำเท่ำใด บริษัทประสบปัญหำจำกกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำโดยให้ช ำระปลำยทำง และผู้ซือ้ไมรั่บสินค้ำหรือไม ่ 

ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์  ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้ นว่ำ ปัจจุบัน กำรขำยผ่ำนช่อง E-
Commerce เติบโตขึน้ในอตัรำร้อยละ 181 หรือมีสดัส่วนรำยได้ร้อยละ 4-5 ของรำยได้ทัง้หมด 
ซึง่พิจำรณำแล้วถือเป็นอตัรำสว่นท่ีต ่ำ และบริษัทยงัคงต้องพฒันำในด้ำนนี ้แม้วำ่บริษัทมีสดัสว่น
ยอดขำยในช่องทำงนีไ้ม่มำก เน่ืองจำกสดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยช่องทำงอื่นมีมลูค่ำสงูกว่ำ จึง
สง่ผลให้กำรขำยผ่ำนช่องทำง E-Commerce มีอตัรำสว่นท่ีคอ่นข้ำงต ่ำ ส ำหรับเร่ืองกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำโดยให้ช ำระเงินปลำยทำง บริษัทยังมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในลกัษณะนีแ้ต่ยังไม่มำก ส่วน
ใหญ่ผู้ซือ้ต้องช ำระเงินก่อน ท ำให้อตัรำกำรคืนสินค้ำมีน้อย ทัง้นี ้ในปีหน้ำบริษัทคำดกำรณ์ว่ำ
กำรขำยผ่ำนช่องทำง E-Commerce มีแนวโน้มจะสดัส่วนรำยได้ในอตัรำร้อยละ 7-10 อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทไมส่ำมำรถชีแ้จงลงในรำยละเอียดได้ เน่ืองจำกเป็นเร่ืองของกำรวำงแผนธุรกิจ  

เม่ือไม่มีค ำถำมอื่นใดเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำและอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบ
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ดงักลำ่ว ท่ีประชมุได้พิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุ  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ง
ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ตำมท่ีประธำนฯ เสนอทุกประกำร ด้วย
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คะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
ผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้

ในวำระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,697,909 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 809,256,310 88.0873 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9127 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,697,909 100.0000 

วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ คณุธิติพทัธ์ วงษ์ศรีเผือก ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน ให้รำยละเอียดในวำระนี ้ 

คณุธิติพทัธ์ วงษ์ศรีเผือก ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ จำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมี
ก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเป็นจ ำนวน 232,576,900.96 บำท (สองร้อยสำมสิบสองล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นหกพนัเก้ำ
ร้อยบำทเก้ำสิบหกสตำงค์) 

ทัง้นี ้ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีไว้เป็นทนุส ำรองไมน้่อยกว่ำร้อยละ 
5 ของก ำไรสุทธิจนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
โดยทุนส ำรองตำมกฎหมำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 30,226,100 บำท (สำมสิบล้ำนสองแสนสอง
หมื่นหกพนัหนึง่ร้อยบำทถ้วน) ซึง่ครบถ้วนเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจ ำนวน 302,261,000 บำท 
(สำมร้อยสองล้ำนสองแสนหกหมื่นหนึง่พนับำทถ้วน) บริษัทจงึไมจ่ ำเป็นต้องจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำยอีก 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยตำมสดัสว่นของหุ้นท่ีตน
ถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีควำมประสงค์จะจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 ทัง้สิน้ในอัตรำหุ้ นละ 
0.071 บำท หรือเป็นจ ำนวนเงิน 212,587,740.99 บำท (สองร้อยสิบสองล้ำนห้ำแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสี่สิบ
บำทเก้ำสิบเก้ำสตำงค์) คิดเป็นอตัรำร้อยละ 91.41 ของก ำไรสทุธิหลงัหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ซึง่สูงกว่ำนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทซึง่จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 

โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี  9 กนัยำยน 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.035 บำท 
เป็นเงินจ ำนวน 104,796,773.73 บำท (หนึง่ร้อยสี่ล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสำมบำทเจ็ดสิบสำม
สตำงค์) ทัง้นี ้เป็นไปตำมมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรครัง้ท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 
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อีกทัง้บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเพ่ิมแล้วอีกเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 ในอตัรำหุ้ นละ  
0.036 บำท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 107,790,967.26 บำท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นเก้ำร้อยหกสิบเจ็ด
บำทย่ีสิบหกสตำงค์) ทัง้นี ้เป็นไปตำมมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรครัง้ท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 

โดยตำรำงเปรียบเทียบข้อมลูกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2562 

เงนิปันผลส าหรับปี 2562 
(ปีที่ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2561 

1.  ก ำไรสทุธิ (บำท) 232,576,900.96 991,593,406.58 

2.  จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 2,994,193,535 2,994,193,535 

3. เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น  

(บำท/หุ้น) 

    - เงินปันผลระหวำ่งกำล  

      ครัง้ที่ 1 จ่ำยวนัท่ี 9 กนัยำยน 2562 

    - เงินปันผลระหวำ่งกำล 

      ครัง้ที่ 2 จ่ำยวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 

0.071 

 
 

0.035 

 

0.036 

0.300 

 

0.162 

 

0.138 

4.  จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย (บำท) จดัสรรเงินส ำรองครบตำม
กฎหมำยแล้ว 

จดัสรรเงินส ำรองครบตำม
กฎหมำยแล้ว 

5.  รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 212,587,740.99 898,152,180.54 

6.  อตัรำเงินปันผลจ่ำยตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 
หลงัหกัภำษีและเงินส ำรองตำมกฎหมำย 

91.41 90.58 

ดงันัน้ บริษัทจงึจะงดกำรจ่ำยเงินปันผลเพ่ิมเติมส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 

คุณธิติพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก  เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมเร่ืองกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำร
จ่ำยเงินปันผลเพ่ิมเติมส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 ปรำกฎวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถำม  

เมื่อไม่มีค ำถำมอื่นใดเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรทุนส ำรองตำม
กฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผลเพ่ิมเติมส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 ท่ีประชมุได้พิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผลเพ่ิมเติมส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 
2562  ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,697,909 หุ้น 
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 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 809,256,310 88.0873 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9127 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,697,909 100.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 

ประธำนฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวำ่ ในวำระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมำประชุม โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสียกับค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำรซึ่งเป็นผู้ บริหำรของบริษัท 
คำ่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมกำร และโบนสัของกรรมกำรจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวำระนี  ้

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนครัง้ท่ี 
1/2563 เมื่อวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2563 โดยได้กลั่นกรองและพิจำรณำอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำร
ตำ่งๆ แล้วรวมถงึพิจำรณำจำกกำรขยำยตวัทำงธุรกิจและกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก ำหนด
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. เสนอค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำรซึง่เป็นผู้บริหำรของบริษัทประจ ำปี 2563 ในอตัรำท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ย
ร้อยละ 3 จำกมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 ซึง่ได้อนมุตัิไว้แล้ว 

2. เสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรท่ีจ่ำยในปี 2563 ซึง่เป็นโบนสัจำกผลประกอบกำรปี 2562 
โดยก ำหนดอตัรำเงินโบนสัเท่ำกบัร้อยละ 0.02 ของรำยได้ปี 2562 และจะจ่ำยโบนสัไม่เกิน 365,382 บำท 
(สำมแสนหกหมื่นห้ำพนัสำมร้อยแปดสิบสองบำทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมกำรอิสระทกุท่ำน 

ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะไม่ได้รับโบนัสกรรมกำรเน่ืองจำกได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะ
ผู้บริหำรแล้ว 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของท่ีประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2563 เสนอค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำร
ของบริษัทประจ ำปี 2563 ในอตัรำลดลงร้อยละ 30 จำกมติท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือ
วนัท่ี 25 เมษำยน 2562 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้
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ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ ส าหรับปีที่เสนอ 
(ปี 2563) 

(บาทต่อคน) 

ส าหรับปีก่อน 
(ปี 2562) 

(บาทต่อคน) 
1. คำ่เบีย้ประชมุของกรรมกำรบริษัท 

 ประธำนฯกรรมกำรบริษัท 

 กรรมกำรบริษัท 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
19,325 
14,494 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
27,607 
20,705 

2.  คำ่เบีย้ประชมุของกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนฯกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
19,325 
14,494 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
27,607 
20,705 

3.  คำ่เบีย้ประชมุของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

 ประธำนฯกรรมกำรสรรหำฯ 

 กรรมกำรสรรหำฯ 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
 

19,325 
14,494 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
 

27,607 
20,705 

4.  คำ่เบีย้ประชมุของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ประธำนฯกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
19,325 
14,494 

ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้ 
27,607 
20,705 

ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม เน่ืองจำกได้รับคำ่ตอบแทนรำยเดือนในฐำนะผู้บริหำร
แล้ว 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมเร่ืองค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2563 ปรำกฏวำ่มีผู้ ถือหุ้นสอบถำม
ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถำมวำ่ 

1.1 บริษัทได้ก ำหนดเพดำนส ำหรับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรหรือไม ่บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยสทุธิ
ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีได้รับกำรอนุมตัิไปในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้เท่ำใด และบริษัทก ำหนดเพดำนส ำหรับกำรก ำหนดเงินโบนัสกรรมกำร
หรือไม ่ 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้ นว่ำ บริษัทได้ก ำหนดเพดำนส ำหรับกำร
จ่ำยเงินโบนสักรรมกำรท่ีจะจ่ำยในปี 2563 จำกผลประกอบกำรปี 2562 เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ไม่
เกิน 365,382 บำท โดยเฉลี่ยให้แก่กรรมกำรอิสระทกุท่ำน 

1.2 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 และปี 2563 จ ำนวนทัง้สิน้เท่ำใด  
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นายวิบูลย์ พจนาลัย ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ เน่ืองจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรในส่วนของโบนัส
ประจ ำปี 2563 ต้องค ำนวณจำกผลประกอบกำรปี 2563 ดงันัน้ บริษัทจึงยังไม่สำมำรถแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทรำบได้  

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมเพ่ิมเติมว่ำ ในปีนีค้ณะกรรมกำรบริษัททุกท่ำน
สมคัรใจลดเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรลงในอตัรำร้อยละ 30 จำกท่ีเคยได้รับในปีท่ีแล้ว แต่ยงั
ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้เท่ำใด เน่ืองจำกต้องพิจำรณำจำกจ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำ
ประชมุในปีนี ้ซึง่อย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 4 ครัง้ตอ่ปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ
ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ตอ่ไป 

ตอบค าถามเพิ่มเติม จำกมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษำยน 
2562 มีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมกำรของบริษัทประจ ำปี 2562 ในอตัรำท่ีเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 3 จำกปี 2561 โดยต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทจะได้ค่ำเบีย้ประชุมครัง้ละ 27,607 
บำท/คน และต ำแหน่งกรรมกำรจะได้คำ่เบีย้ประชมุครัง้ละ 20,705 บำท/คน 

เม่ือไม่มีค ำถำมอื่นใด ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2563 
เป็นแตล่ะรำยกำร ท่ีประชมุได้พิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2563 ตำมท่ีประธำนฯ เสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียงข้ำง
มำกซึง่ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมโดยมีผลกำรนบัคะแนนใน
วำระนี ้ดงันี ้

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำรซึ่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทประจ ำปี 2563 ในอตัรำท่ีเพ่ิมขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 3 

ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในวำระนีผู้้ ท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่ นำยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวฒัน์ รวมเป็นหุ้นของผู้มีส่วนได้
เสีย 2 ท่ำน จ ำนวน 286,781,000 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 519,665,310 82.2363 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 2,810,000 0.4447 

(3) งดออกเสียง 109,441,599   17.3190 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 631,916,909 100.0000 
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2) คำ่ตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2563 

ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในวำระนีผู้้ ท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่ นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ และ นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท์ รวมหุ้นของผู้มีสว่นได้
เสีย 2 ท่ำน จ ำนวน 362,336,000 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 444,148,310 79.8308 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 2,772,000 0.4982 

(3) งดออกเสียง 109,441,599   19,6709 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 556,361,909 100.0000 

3) ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมกำรของบริษัทประจ ำปี 2562 ในอตัรำลดลงร้อยละ 30 จำกมติท่ี
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในวำระนี ้ท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน 
ได้แก่ นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ และ นำงสำวมณสุธำทิพ มลำอคัรนนัท์รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้
เสีย 2 ท่ำน จ ำนวน 362,336,000 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 446,880,310 80.3219 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 40,000 0.0072 

(3) งดออกเสียง 109,441,599   19.6709 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 556,361,909 100.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2563 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวำ่ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท และเพ่ือให้เป็นไปตำมคณุสมบตัิ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ ำเป็นจะต้องพิจำรณำแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีซึ่ง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ให้ควำมเห็นชอบ และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ ำปี 2563 ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึง่มีรำยช่ือ
ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
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งบกำรเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญำตตำมรำยนำมนัน้ ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ให้บริษัท สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดัเป็นผู้มีอ ำนำจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตรำยอื่นของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนได้  

 ช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนญุำตเลขท่ี 

(1) นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ์ 2982 

(2) นำยนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3) นำงสำวสภุำภรณ์  มัง่จิตร 8152 

และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมข้อเสนอบริกำรสอบบัญชีท่ีผู้ สอบบัญชีเสนอมำส ำหรับบริษัทเป็นจ ำนวนเงิน รวม 
1,460,000 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนหกหมื่นบำทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกบัคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญำตประจ ำปี 
2562 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 

คำ่สอบบญัชีและคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท (Audit Fee) 1,460,000 1,460,000 

คำ่บริกำรอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ ี ไมม่ ี

รวม 1,460,000 1,460,000 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลำ 9 ปีท่ีผ่ำนมำโดยมีผลกำรปฎิบัติงำนอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลำ่ว จงึมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท 

ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมำเข้ำร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ
เพ่ิมเติมจ ำนวน 1 ท่ำน นบัเป็นจ ำนวนหุ้น 23,300 หุ้น รวมทัง้หมดเป็น 92 ท่ำน นบัเป็นจ ำนวนหุ้น  918,721,209 
หุ้น  

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมเร่ืองกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
ประจ ำปี 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถำม ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้และ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุำตประจ ำปี 2563 ท่ีประชมุได้พิจำรณำและมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมตัิแต่งตัง้ คุณสวิุมล กฤตยำเกียรณ์ ใบอนุญำตเลขท่ี 2982 คณุนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญำตเลขท่ี 
7764 และคณุสภุำภรณ์ มัง่จิตร ใบอนุญำตเลขท่ี 8152 ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตท่ีได้รับกำรรับรอง
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
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อ ำนำจในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
ตำมรำยนำมนัน้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัดเป็นผู้มี
อ ำนำจแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรำยอื่นของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผู้
ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนได้ และอนุมตัิค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 1,460,000 
บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนหกหมื่นบำทถ้วน) ตำมท่ีประธำนฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมผีลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 918,721,209 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 809,279,610 88.0876 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9124 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,721,209 100.0000 

วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

ประธำนฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ำในปี 2563 กรรมกำรของบริษัทท่ีครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งมีจ ำนวน 3 ท่ำน คิด
เป็นอตัรำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

1) รศ.ดร.วิชิต อูอ้่น ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร (รักษำกำร) กรรมกำรอิสระ และ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2) พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

3) นำยแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เน่ืองจำกกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกำรพิจำรณำวำระนี ้ประธำนฯ 
จึงขอเรียนเชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนออกจำกห้องประชุม เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรประชุมในวำระนี ้และ
มอบหมำยให้ นำงสำวณฐัมณฑ์ พลูพิพฒันนัท์ เป็นผู้ด ำเนินกำรประชมุแทน  

นำงสำวณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท์ กล่ำวว่ำ ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ 
กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระสำมำรถได้รับเลือกกลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งตำมเดิมได้อีก  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนวำ่ กรรมกำรท่ี
พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกทัง้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
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และประสบกำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำงในสำขำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท สำมำรถท่ีจะสร้ำง
ประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ ส ำหรับกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับกำรเลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
ของบริษัท สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  บริษัทจงึเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี ้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ของบริษัทตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง ซึง่ได้แก่ รศ.ดร.วิชิต อูอ้่น ด ำรงต ำแหน่งด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร (รักษำกำร) 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ พันเอกอรรถพล ศรีสังวำลย์ เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ และ นำยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรได้มีมติในกำร
ประชุม ให้ก ำหนดช่ือกรรมกำรออกตำมวำระ 3 ท่ำนดงักล่ำวข้ำงต้น และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิ
แตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนกลบัเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ อีกวำระหนึง่ รำยละเอียดข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับกำรเสนอ
ช่ือเป็นกรรมกำรดงัท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมเร่ืองกำรก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำ
แทน ปรำกฏวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถำม  

 ประธำนฯ  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำม
วำระ ท่ีประชมุได้พิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนส ำหรับกำรเลือกตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงในแตล่ะรำยดงันี ้

1)  รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร (รักษำกำร) กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

มีผู้ ถือหุ้นมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,721,209 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 806,629,610  87.7992 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 2,650,000 0.2884 

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9124 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,721,209  100.0000 
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2)  พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

มีผู้ ถือหุ้นมำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 918,721,209 หุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 806,628,610  87.7991 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 2,651,000 0.2886  

(3) งดออกเสียง 109,441,599 11.9124 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 918,721,209 100.0000  

3) นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

มีผู้ ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 632,985,209 หุ้น (โดยไม่นบัหุ้นของผู้มี
สว่นได้เสีย 1 ท่ำน จ ำนวน 285,736,000 หุ้น) 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 516,276,192 81.5621 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 4,617,418 0.7295 

(3) งดออกเสียง 112,091,599 17.7084 

(4) บตัรเสีย 0 0.0000 

 รวมจ านวนเสียง 632,985,209 100.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจำรณำ แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาวมะลิ ทมิจรัส ผู้ ถือหุ้น สอบถำมวำ่  

1.1 ปี 2563 คำ่ตอบแทนรำยเดือนผู้บริหำรเพ่ิมขึน้จำกปีท่ีแล้วในอตัรำร้อยละ 3 ใช่หรือไม ่

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท  ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ ถูกต้อง ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ของกรรมกำรซึง่เป็นผู้บริหำรของบริษัทประจ ำปี 2563 ในอตัรำท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 3 จำกมติท่ี
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 
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1.2 ปี 2563 บริษัทจะจ่ำยเงินโบนสัส ำหรับกรรมกำรอิสระจ ำนวนเท่ำใด  

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท  ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้ นว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูป
โบนัสกรรมกำรท่ีจ่ำยในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจำกผลประกอบกำรปี 2562 โดยก ำหนดอตัรำเงิน
โบนสัเท่ำกบัร้อยละ 0.02 ของรำยได้ปี 2562 และจะจ่ำยโบนสัไมเ่กิน 365,382 บำท โดยเฉลี่ยให้
กรรมกำรอิสระทกุท่ำน 

1.3 ปี 2563 เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรลดลงจำกปีท่ีแล้วในอตัรำร้อยละ 30 ใช่หรือไม ่

นางดารณี  ปะเถตัง เลขานุการบริษัท   ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้ นว่ำ ถูกต้อง ตำมท่ีทำง
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 13 สิงหำคม 2563 เสนอค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของ
กรรมกำรของบริษัทประจ ำปี 2563 ในอตัรำลดลงร้อยละ 30 

2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถำมวำ่ 

2.1 บริษัทมีตวัเลขคำ่ตอบแทนกรรมกำรซึง่จะได้จ่ำยส ำหรับปีนีห้รือไม ่

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท  ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นวำ่ บริษัทยงัไมส่ำมำรถแจ้งให้ผู้ ถือ
หุ้ นทรำบได้และบริษัทขอรับไว้พิจำรณำและจะเพ่ิมเติมข้อมูลให้ทำงผู้ ถือหุ้ นรับทรำบต่อไป 
เน่ืองจำกเป็นคำ่ตอบแทนกรรมกำรท่ีจะจ่ำยในปี 2563 ทัง้ปี 

2.2 ท่ีผ่ำนมำบริษัทวำงกลยุทธ์ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำโดยเน้นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีก แต่ใน
ปัจจุบันมีกำรปิดร้ำนค้ำปลีกเหลือเพียงประมำณกว่ำ 200 ร้ำน อยำกทรำบว่ำปัจจุบันบริษัทมี
ยอดขำยประมำณเท่ำใด 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ ท่ีผ่ำนมำบริษัทมียอดขำยจำกร้ำนค้ำ
ปลีกต่ำงๆเป็นจ ำนวนมำก โดยหลกัมำจำกนกัท่องเท่ียว แต่เม่ือมีกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำสำยพันธุ์ ใหม่ Covid-19 ส่งผลให้ยอดขำยของบริษัทลดลงอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่เดือน
มกรำคมท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ปัจจุบนัดีขึน้กว่ำร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับก่อนช่วง
แพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรน่ำสำยพนัธุ์ใหม ่Covid-19  

2.3 ค่ำเฉลี่ยของยอดจ ำหน่ำยสินค้ำของร้ำนค้ำปลีกแต่ละร้ำนมำจำกทัง้สำขำท่ียอดขำยดีและ ท่ี
ยอดขำยไมด่ีใช่หรือไม ่ 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้ นว่ำ ในสถำนกำรณ์ปกติ หำกบริษัทมี
ยอดขำยเฉลี่ย 100 ล้ำนบำท ในปัจจุบันบริษัทมียอดขำยประมำณ 50 ล้ำนบำท หรือ recover 
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กลบัมำได้ 50% แต่ทัง้นี ้บริษัทไม่สำมำรถระบุได้ว่ำแต่ละร้ำนค้ำปลีกมียอดขำยจ ำนวนเท่ำใด
เน่ืองจำกเป็นข้อมลูในกำรบริหำรเชิงลกึ  

2.4 ยอดขำยในตำ่งประเทศเป็นอย่ำงไร 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ ในปัจจุบันยอดขำยเร่ิมดีขึน้  recover 
ยอดขำยกลับมำประมำณอัตรำร้อยละ 60 ในขณะท่ีในช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส 
Covid-19 ยอดขำยลดลงในอตัรำร้อยละ 90  

2.5 บริษัทคำดวำ่จะมียอดขำยเป็นจ ำนวนเท่ำใด ณ วนัสิน้ปี 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ คำดว่ำไม่ต ่ำกว่ำ 900 ล้ำนบำท ทัง้นี ้
โดยปกติแล้วบริษัทมียอดขำยไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 ล้ำนบำทตอ่ปี  

2.6 บริษัทมีกำรวำงแผนลดคำ่ใช้จ่ำยของบริษัทหรือไม่ 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ ตำมท่ีนำยแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ เรียน
แจ้งไปก่อนหน้ำนี ้ปัจจุบันบริษัทมีกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนไปเกินกว่ำคร่ึงหนึ่งของ
คำ่ใช้จ่ำยปกติ 

2.7 บริษัทคำดวำ่จะสำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยได้ทัง้ปีจ ำนวนทัง้สิน้ประมำณเท่ำใด 

ดร.พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวัฒน์และนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ บริษัท
คำดวำ่จะลดคำ่ใช้จ่ำยได้ประมำณ 41  ล้ำนบำทตอ่เดือน หำกบริษัทลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและ
กำรบริหำรในจ ำนวนท่ีมำกเกินไปอำจท ำให้บริษัทประสบปัญหำหำกเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่ำง
รวดเร็ว เช่น กำรเสียโอกำสทำงกำรค้ำ  เสียโอกำสในกำรขำยหรือเสียโอกำสในกำรท ำก ำไร 
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันแม้แต่องค์กำรอนำมยัโลกยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ถึงสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ได้ ดงันัน้ บริษัทเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงระมดัระวงัเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตด้วย  

2.7 สดัส่วนยอดขำยระหว่ำง กำรขำยสินค้ำให้กับผู้บริโภค (B2C) และกำรขำยสินค้ำให้กับหน่วย
ธุรกิจตำ่งๆ (B2B) คิดเป็นอตัรำสว่นเท่ำใด 

ดร.พีระพงษ์ กติเิวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นวำ่ สดัสว่นกำรขำย B2B มำกกวำ่ 50%   

2.8 บริษัทมีกำรวำงแผนขยำยแผนธุรกิจกำรขำยแก่ผู้ประกอบธุรกิจบ้ำง (B2C) หรือไม ่



บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนครฯ 10230  

TEL. 02- 9460700-6, 02-9461446-9, 02-9461573-4   FAX: 02-9461571 
__________________________________________________________________________________ 
 

หน้ำ 30 ของ 30 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรขยำยตวัในส่วน
ของ B2C เพรำะในปัจจุบนัเห็นว่ำบริษัทมีร้ำนค้ำปลีกจ ำนวนมำกเพียงพอแล้วท่ีจะจ ำหน่ำยตรง
สูผู่้บริโภค 

2.9 เห็นว่ำในช่วงสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ผู้ให้เช่ำสถำนท่ีต่ำงยินยอม
ลดรำคำคำ่เช่ำให้แก่ผู้ประกอบกำร เหตใุดบริษัทจงึยงัมีคำ่ใช่จ่ำยในอตัรำท่ีสงู 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นวำ่ ในส่วนของค่ำเช่ำเรำสำมำรถลดลงได้
จำกท่ีเคยจ่ำยเฉลี่ยเดือนละ 20 ล้ำนบำทเหลือเดือนละ 12 ล้ำนบำท ส่วนในช่วงสถำนกำรณ์โค
วิด บริษัทได้รับส่วนลดค่ำเช่ำซึ่งแต่ละห้ำงไม่เท่ำกัน บำงห้ำงลดเฉพำะค่ำเช่ำแต่ไม่ได้ลด
คำ่บริกำรก็มี ซึง่หลงัจำกคลำยลอ็กดำวน์ห้ำงเปิดด ำเนินกำรบริษัทต้องช ำระค่ำเช่ำในรำคำปกติ
แม้วำ่จะยงัไมม่ีลกูค้ำมำใช้บริกำรในห้ำงสรรพสินค้ำก็ตำม  

2.10 เหตใุดบริษัทจงึไมเ่ปลี่ยนกลยทุธ์ลดจ ำนวนสำขำร้ำนค้ำปลีกลงเน่ืองจำกมีคำ่ใช้จ่ำยสงู  

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผู้ ถือหุ้นว่ำ ในอดีตบริษัทมียอดขำยท่ีสูงมำกอนั
เน่ืองมำจำกกำรมีร้ำนสำขำจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส 
Covid-19 เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วมำก ส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถปรับแผนกลยุทธ์ ได้ทันแต่ใน
ปัจจบุนับริษัทได้มีแผนและด ำเนินกำรปิดสำขำท่ีไมม่คีวำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

เม่ือไมม่ีค ำถำมอ่ืนใด ประธำนฯ จงึกลำ่วปิดกำรประชมุในเวลำ 17.00 น. 
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