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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

สถานที่ประชุม 

โดยการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชมุบริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 10230 

 

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ของ 

บริษัท บวิตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 50/1-3 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น  ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิบลูย์ พจนาลยั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ 

5. ดร. พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ 

6. นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 

7. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี - 

ผู้สอบบัญชี 

นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาววิยะฎาถวิล เลื่อนฉวี   บริษัท เอดบับลิวพี แอนด์ อลัลายแอนซ์ จ ากดั 

เลขานุการที่ประชุม 

นางดารณี ปะเถตงั เลขานกุารที่ประชมุ 
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เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุสภุาวดี มณีวรรณกลุ เป็นผู้ด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายภาพน่ิง พร้อม
บนัทกึภาพและเสียงการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นหลกัฐานในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้

คณุสภุาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมต่อไปว่า เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
ระลอกใหม่ท่ีทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ ซึง่พบผู้ติดเชือ้จ านวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัท่ีบริษัท
ได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือขอความร่วมมือพิจารณาปรับ
รูปแบบการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ให้เป็นรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนด
วา่ด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์นัน้ บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยตอ่สขุภาพ ตลอดจนความปลอดภยัของ
ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน รวมถงึผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทจงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความ
ร่วมมือกบัภาครัฐในการป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรคดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 

ดงันัน้ ด้วยเหตดุงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 (กรณีเร่งด่วน) ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 
2564 จงึมีมติอนมุตัิให้ยกเลิกสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีก าหนดไว้เดิม และเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจะเป็นการถ่ายทอดสดการ
ประชมุผ่านห้องประชมุของบริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

คณุสภุาวดี มณีวรรณกลุ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุถงึระเบียบการประชมุเก่ียวกบัการถามค าถามในท่ีประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ว่า ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามโดยพิมพ์ค าถามผ่านหน้าต่างข้อความเพ่ือถามค าถามต่างๆ ได้ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดใช้
โทรศัพท์มือถือในการเข้าร่วมประชุม กรุณากด 2 ครัง้ เพ่ือส่งค าถาม และเมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้รับค าถาม 
กรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการจะอ่านค าถาม ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่านอื่นจะสามารถได้ยินค าถามและค าตอบ
จากกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการโดยผ่านการประชมุอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี  ้จะไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านอื่นได้
เห็นข้อความค าถามท่ีท่านส่งผ่านหน้าต่างข้อความ นอกจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัท กรรมการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย
จากกรรมการเท่านัน้ โดยบริษัทจะตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นในวาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ในคราวเดียว 

นอกจากนี ้คณุสภุาวดี มณีวรรณกลุ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุถงึขัน้ตอนและวิธีการในการลงคะแนนเสียง ดงันี ้ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบของผู้ให้บริการ ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นหนึง่ท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หุ้นท่ีตนถือ 

การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ 

วิธีการลงคะแนนเสียง: คลิกเมนลูงคะแนนเสียง (Vote) โดยให้ไปท่ีสว่นการลงคะแนนเสียงเพ่ือท าการลงคะแนนเสียง 
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• ผู้ ถือหุ้นสามารถดวูาระการประชุมทัง้หมดและสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา ตราบใดท่ียงัไม่มีการปิด
วาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายตามวาระการประชุมและปิดวาระการประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้  

• หลงัจากท่ีคลิกเมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมีปุ่ มปรากฎขึน้มาเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงในแตล่ะ
วาระท่ีเปิดให้คงคะแนน ท าการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ ถือหุ้นเลือกกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง 
ได้แก่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนัน้ให้คลิกสง่ เม่ือท าการสง่ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือ
หุ้นจะได้รับหน้าตา่งแสดงข้อความยืนยนัวา่ “สง่การลงคะแนนเรียบร้อย”  
หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีท่ีผู้
ถือหุ้นไมล่งคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมตัิโดยเอกฉันท์
ตามมติท่ีน าเสนอ ซึ่งขัน้ตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับ ช่ือผู้ ใช้งานระบบ (Username) และ 
รหสัผ่าน (Password) ลว่งหน้าแล้ว 

• ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกท่ีเมนูผลการลงคะแนนเสียงได้
ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึน้หลงัจากท่ีมีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านัน้ ซึง่ขัน้ตอนโดยละเอียดได้
จัดส่งอีเมลไปพร้อมกบัการส่ง ช่ือผู้ ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนการประชมุแล้ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารเก่ียวกบัการประชุมท่ีบริษัทจดัเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจ าปี การน าเสนอ
ผลงานของบริษัท และหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคลิกท่ีเมน ู“ดาวน์โหลดเอกสารการประชมุ” 
หากผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด หมายเลข
โทรศพัท์ 02-0134322 หรือ 080-0087616 หรือทางอีเมลท่ี info@quidlab.com  ซึง่เป็นผู้ ให้บริการระบบการประชุม
ของบริษัท 
คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบว่าคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครัง้นี  ้
นอกเหนือจากวาระท่ี 2 วาระท่ี 5 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองการรายงานเพ่ือทราบจงึไม่ต้องมีการลงมติ 

ในวาระท่ี 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สว่นได้เสียกบัคา่ตอบแทนในรูปแบบเบีย้ประชมุกรรมการ และโบนสัของกรรมการจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี  ้

ในวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 



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 
________________________________________________________________________________ 

 

หน้า 5 ของ 35 

บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉันทะ รวม 69 คน นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,172,182,871 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.1485 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจ านวน
ทัง้สิน้ 3,006,868,535 หุ้น (สามพนัหกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพนัห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)  

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ (รักษาการ) รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชมุกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และเสนอวาระการประชมุตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น กล่าวต่อผู้ ถือหุ้นถึงวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 โดยเป็นการ
ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 

2564 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานปี 2563 
วาระที่ 5   พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 
วาระที่ 6   พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2564 
วาระที่ 7   พิจารณาก าหนดรายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าแทน 
วาระที่ 8   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 
สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้สง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ท่ีประชุมได้
พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2363 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 ตามท่ีประธาน
ฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,221,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,053,872,487  89.7507 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 15,000  0.0013 

(3) งดออกเสียง 120,334,434 10.2480 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,221,921  100.0000 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานที่จะด าเนินการใน 
ปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2564 
ให้ท่ีประชุมทราบ และได้ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2563 และแผนงานท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2564 

นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ แถลงต่อท่ีประชุมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) 
ตัง้แต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน การระบาดนีย้ังคงแพร่กระจายอย่างต่อเน่ืองหลายระลอก ซึ่งประเทศไทยในตอนนี ้
ก าลงัเข้าสู่การระบาดเป็นระลอกท่ี 3 ท่ีมีผู้ติดเชือ้มากกว่าทุกครัง้ และยังเป็นเชือ้โรคท่ีสามารถติดตอ่สู่กนัได้เร็วจงึเป็น
การระบาดท่ีมีความรุนแรงมากกว่าทัง้ 2 ครัง้ท่ีผ่านมาเป็นอย่างมาก เหตกุารณ์ดงักล่าวนัน้ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท
เป็นอย่างมาก ตัง้แต่เร่ิมมีการแพร่ระบาดในครัง้แรกจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบนีไ้ม่ได้เพียงส่งผลต่อบริษัทแค่
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงัได้ส่งผลกระทบต่อตลาดคู่ค้าของบริษัทในต่างประเทศทัง้ 15 ประเทศด้วย ซึง่ผลกระทบ
โดยรวมนัน้ส่งผลต่อยอดขายและผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตใุห้ผลประกอบการปี 2563 นัน้
ประสบภาวะขาดทนุ  

ในปี 2563 ท่ีผ่านมาผู้บริหารได้พยายามบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และบรรเทาความเสียหายให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุ โดย
ได้มีการจัดล าดบัความส าคญั (priority) ในการจัดการกับปัญหา บริษัทได้ใช้นโยบายในการ Re-structure, Re-new 
และ Re-model เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หาช่องทางใหม่ๆ และปรับรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การลดคา่ใช้จ่ายของบริษัท เพ่ือรักษากระแสเงินสด ซึง่เปรียบเสมือนออกซิเจนท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงต่อการ
รักษาและด าเนินธุรกิจในยามท่ีวิกฤตรุนแรง และยงัไมท่ราบวา่จะยตุิเมื่อใด  

ในขณะเดียวกนั ภายใต้วิกฤตท่ีรุนแรงนี ้บริษัทก็ไม่ละเลยท่ีจะปรับปรุง ปรับเปลี่ยนองค์กร หรือเปลี่ยนแปลงให้อยู่ใน
สภาพท่ีถูกต้องและแข็งแรงส าหรับในอนาคต บริษัทปรับลดค่าใช้จ่าย จ านวนพนกังาน ลดขัน้ตอนการด าเนินงานและ
การบริหารท่ีซ า้ซ้อน บริษัทเห็นว่าการท่ีบริษัทจะด าเนินต่อไปได้อย่างดีนัน้ ในอนาคตจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง
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อย่างมีนัยส าคญัเท่านัน้ท่ีจะสามารถท าให้องค์กรนัน้แข็งแรง ซึ่งแผนการต่างๆ ของบริษัทท่ีด าเนินการมา และก าลงั
ด าเนินต่อไปในอนาคตนัน้จะท าให้บริษัทแข็งแรง พร้อมท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต ส าหรับรายละเอียดในการ
ด าเนินการตา่งๆ ขอให้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ เป็นผู้ ชีแ้จ้งในรายละเอียดตอ่ไป 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ กล่าวต่อท่ีประชุมถึงรายละเอียดการด าเนินงานปีท่ีผ่านมาและแผนการด าเนินงานของ
บริษัทในปีนี ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้1) การด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาในปี 2563 และ 2) แผนการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2564 และการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับแผนการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัท บริษัทได้พยายามปรับ Business Model มาตัง้แต่ปี 2562 อย่างไรก็ดี 
ในปี 2563 บริษัทได้ประสบกับวิกฤตท่ีหนักและรุนแรงมากขึน้ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดังกล่าวได้
สะท้อนอยู่ในผลประกอบการที่ในช่วงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 ซึง่ผลก าไรของบริษัทนัน้ลดลง และเพ่ิมขึน้ในไตร
มาสท่ี 3 และ 4 ซึง่แสดงให้เห็นถึงการปรับตวัของบริษัท แม้ว่ายอดขายของบริษัทนัน้จะต ่าลงแต่ เน่ืองด้วยการปรับลด
คา่ใช้จ่ายจงึท าให้ผลก าไรของบริษัทนัน้มีแนวโน้มท่ีดีขึน้เป็นล าดบั 

อย่างไรก็ดี โดยรวมทัง้ปีบริษัทก็ยงัคงประสบภาวะขาดทนุ แตก่ารขาดทนุนีเ้ป็นการขาดทนุเพ่ือการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
โดยการขาดทนุนีเ้กิดจากการที่บริษัทได้ปิดสาขาของร้านค้าปลีก (Retail Shops) ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 และมีแนวโน้มไมท่ าก าไร ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงประมาณ 57 ล้านบาท  

โดยภาพรวมแล้ว การด าเนินกิจการปีท่ีผ่านมา บริษัทจะมุง่เน้นไปท่ีเร่ืองการลดคา่ใช้จ่ายเป็นหลกั ซึง่โดยปกติแล้วในปี 
2562 คา่ใช้จ่ายของบริษัทนัน้อยู่ท่ีประมาณ 78 ล้านบาทตอ่เดือน แตใ่นปี 2563 ท่ีผ่านมาคา่ใช้จ่ายของบริษัทนัน้ลดลง
มาอยู่ท่ี 48 ล้านบาทตอ่เดือน นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมีแผนท่ีจะลดลงอีกในอตัราร้อยละ 40 ของคา่ใช้จ่ายโดยรวม การ
ลดคา่ใช้จ่ายนีจ้ะท าให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึน้ แม้วา่ยอดขายบริษัทจะลดลงหากเปรียบเทียบกบัก่อนหน้านี ้ 
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การลดสินค้าคงคลัง (Inventory) เน่ืองจากเดิมบริษัทเคยสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณท่ีสงู แต่ด้วยวิกฤตครัง้นี ้
บริษัทเห็นวา่การเก็บสินค้าเพ่ือพร้อมจ าหน่ายนัน้ก็เป็นสว่นท่ีสมควรจะต้องถกูลดลง โดยท่ีผ่านมาบริษัทลดจ านวนของ
สินค้าคงคลงัได้เกินกว่าคร่ึงแล้ว เหลือประมาณ 500 ล้านบาท ซึง่แนวโน้มของการลดสินค้าคงคลงัลงจะท าให้บริษัท
ได้รับเงินกลบัเข้ามาเพ่ือใช้ประกอบกิจการตอ่ไปด้วย 

การลดขนาดการขาดทุน ซึง่ในปีท่ีแล้วบริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่าบริษัทจะขาดทุนท่ีอยู่ประมาณ 165 ล้านบาท ซึง่ใน
ความเป็นจริงแล้วบริษัทมีตวัเลขขาดทุนอยู่ประมาณ 105 ล้านบาท ซึง่ต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้อนัเน่ืองมาจากนโยบาย
การปรับโครงสร้างธุรกิจท่ีได้กลา่วมาแล้วในตอนต้น  

การลดลงของจ านวนพนักงาน ซึง่จากเดิมในปี 2562 บริษัทมีพนกังานทัง้หมดจ านวน 1,200 คน ในปี 2563 เหลือ 
484 คน และในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทัง้หมดประมาณ 340 คน ซึ่งเทียบกับยอดขายแล้วจะอยู่ในระดบัท่ีบริษัท
สามารถเติบโตตอ่ไปได้  

การลดลงของค่าเช่า บริษัทมีนโยบายปิดสาขาท่ีไมม่ีศกัยภาพในการท าก าไร และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงได้ปิดสาขาร้านค้าปลีกลงเพ่ือลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าเช่า ซึง่ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายประมาณ 17 ล้าน
บาทต่อเดือน และในปีท่ีผ่านมาบริษัทลดลงเป็น 12 ล้านบาทต่อเดือน โดยในปีนีบ้ริษัทแผนท่ีจะลดค่าใช้จ่ายดงักลา่ว
อีกประมาณร้อยละ 40 ของจ านวนคา่เช่าทัง้หมด 

การขยายช่องทางการจ าหน่ายใหม่ เช่น การขยายช่องทางเข้า Trading การขยายตลาดตา่งประเทศ  และเพ่ิมสดัสว่น
ของ E-Commerce ให้มากขึน้ เพ่ือให้ครอบคลุมยอดขายท่ีหลายไป นอกจากนีบ้ริษัทยังมีอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
จ าหน่ายสินค้าให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศจีน ซึง่จะเป็นประเทศน าร่องโครงการนี ้
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ส าหรับแผนการด าเนินการในปี 2564 บริษัทมีการวางเป้าหมายว่าจะเติบโตขึน้ประมาณร้อยละ 5 และลดค่าใช้จ่าย
ของบริษัทให้ได้อีกประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทเช่ือว่าหากบริษัทสามารถรักษายอดขายและลดค่าใช้จ่ายได้ตามท่ี
ค านวณ อตัราก าไรของบริษัทต้องดีขึน้ 
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การรักษายอดขาย  

บริษัทได้ท าการปรับปรุงโครงสร้างการขาย (Restructuring) โดยปรับสดัสว่นการขายในประเทศอยู่ในอตัราร้อยละ 62 
ลดลงจากเดิมคือร้อยละ 64 และเพ่ิมสดัสว่นการขายในตา่งประเทศจากเดิมร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 38  

ส าหรับรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างการขายในประเทศ บริษัทได้มีแผนลดสัดส่วนการขายในร้านค้าปลีก 
เน่ืองจากเป็นช่องทางการขายท่ีมีค่าใช้จ่ายสงู แต่ได้มีแผนเพ่ิมการขายให้กบัช่องทาง  E-Commerce มากขึน้ ซึง่จะท า
ให้สดัสว่นการขายเป็นร้อยละ 13 จากเดิมท่ีมีเพียงร้อยละ 4 เท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทได้มีแผนท่ีจะขยายการขายไปยงั
ช่องทาง General Trade และ Modern Trade ให้มากขึน้ 

ในปี 2563 จนถึงปัจจบุนั บริษัทมีค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 48 ล้านบาทต่อเดือน ซึง่ในปี 2564 นีบ้ริษัทมี
ความตัง้ใจท่ีจะลดค่าใช้จ่ายนีใ้ห้เหลือ 30 ล้านบาทต่อเดือน และเป็นผลสืบเน่ืองจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของ
บริษัทท่ีมีการเปลี่ยนสดัส่วนช่องทางการขาย และลดจ านวนสินค้าคงคลงั ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
ลดลงจากเดิมคือ ร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 52  

การลดค่าใช้จ่าย 

จากเดิมท่ีจุดขายของบริษัทคือการท่ีมีหน้าร้านค้าปลีก (Retail Shops) จึงท าให้บริษัทมีหน้าร้านจ านวนมาก ซึ่งหาก
สาขาร้านค้าปลีกเหล่านีไ้ม่สามารถสร้างรายได้ ก็จะก่อให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัท ดังนัน้ การลดจ านวน
พนักงานของบริษัทนัน้จะเกิดขึน้ได้พร้อมกับการลดสาขาของร้านค้าปลีก โดยบ ริษัทได้ปรับโครงสร้างใหม่โดยลด
จ านวนพนกังานจากเดิมในปี 2562 มีพนกังานจ านวน 999 คน แต่ปัจจุบนัปี 2563 บริษัทมีพนกังานเพียง 478 คน ซึง่
ลดไปกว่าคร่ึงหนึ่ง โดยในปีนีบ้ริษัทมีเป้าหมายท่ีจะลดจ านวนพนกังานลงอีกให้เหลือประมาณ 292 คน ด้วยจ านวน
พนกังานนีจ้ะสามารถรักษายอดขาย และสร้างการเติบโตให้บริษัทภายใต้การปรับปรุงโครงสร้างใหมไ่ด้ 

 

การรักษากระแสเงนิสด (Cash Flow) 

เน่ืองจากบริษัทไม่มีนโยบายในการกู้ เงิน บริษัทจึงให้ความส าคญักบัการรักษากระแสเงินสดเป็นอนัดบัต้นๆ โดยในปี 
2563 มียอดกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ท่ีประมาณ 418.3 ล้านบาท โดยบริษัทเห็นว่าหากบริษัทสามารถรักษายอดขาย
ให้อยู่ในระดบันีต้อ่ไป ประกอบกบัการลดคา่ใช้จ่ายท่ีกลา่วไปในข้างต้น บริษัทเช่ือวา่ในปลายปีนีย้อดกระแสเงินสดของ
บริษัทจะดีขึน้อยู่ท่ีประมาณ 484.1 ล้านบาท 

The beginning of period (MB.) 1,332.9 648.8 477.9 418.3

Cash flow in (MB) 3,896.0 2,151.8 904.9 800.0

Cash flow out (MB) 4,580.0 2,322.7 964.5 734.3

The end of period (MB.) 648.8 477.9 418.3 484.1

FY2021Description Y2018 Y2019 Y2020
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ส าหรับแผนการทางด้านคา่ใช้จ่าย แม้วา่บริษัทจะมีการปิดสาขาเพ่ือลดคา่ใช้จ่าย อย่างไรก็ดี ส าหรับสาขาท่ียงัมีโอกาส
ในการสร้างยอดขาย บริษัทมีแผนท่ีจะปรับปรุงสาขา ซึง่บริษัทได้จดัสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงไว้ท่ีประมาณ 
16 ล้านบาท และงบประมาณส าหรับการปรับปรุงระบบการดแูลคลงัสินค้า และระบบภายในประมาณ 10 ล้านบาท 
รวมทัง้สองสว่นเป็น 26 ล้านบาท  

 

แผนการด าเนินงานส าหรับปี 2564 

การตลาดของบริษัท ช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษัทนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่องทางหลกั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่องทางการจ าหน่ายในประเทศ  

บริษัทมีแผนท่ีจะลดสดัส่วนการขายในช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Shops) ท่ีมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวลง 
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในส่วนของ Modern Trade หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มากขึน้ นอกจากนีย้ังเพ่ิม
สดัสว่นการขายในช่องทาง E-Commerce ให้มากขึน้ โดยบริษัทวางเป้าหมายช่องทางนีเ้ติบโต 100 ล้านบาท  



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 
________________________________________________________________________________ 

 

หน้า 12 ของ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
________________________________________________________________________________ 

 

หน้า 13 ของ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
________________________________________________________________________________ 

 

หน้า 14 ของ 35 

2. ช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ  

บริษัทมีแผนท่ีจะปรับเปลี่ยนจากการท า Shop License เป็น Product Districbutor หรือการจ าหน่ายในรูปแบบของ
ตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ซึง่บริษัทมีตวัแทนจ าหน่ายสินค้าอยู่แล้วจ านวน 9 ประเทศจากทัง้หมด 15 บริษัท โดย
ในปีนีบ้ริษัทจะผลักดันให้อีก 6 ประเทศเข้ามาเป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท และจะพัฒนาการขยายตลาดใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนพฒันาธุรกิจโมเดลใหม ่คือ 

1. Business Agent 
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2. Direct Sale 

 

3. Affiliate Program 
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ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ทางธุรกิจ บริษัทเช่ือมัน่ว่าด้วยประชากรของบริษัททัง้หมดท่ี
เหลืออยู่ ประกอบกบัแผนในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ อย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป คือ การลดค่าใช้จ่าย การรักษา
กระแสเงินสด การปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ และในปีนีบ้ริษัทมีการวางเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตขึน้ท่ีอตัราร้อยละ 5 และ
รักษาอตัราก าไรไม่ให้ต ่ากว่าอตัราร้อยละ 5 โดยทัง้หมดท่ีกล่าวมานี ้บริษัทเช่ือว่าจะสามารถพฒันาองค์กรให้แข็งแรง 
และด้วยสถานะการเงินของบริษัทท่ียงัคงแข็งแกร่ง บริษัทเช่ือมัน่ว่าบริษัทยังคงมีความแข็งแรงมากพอท่ีจะรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยทัง้หมดนีเ้ป็นแผนการธุรกิจส าหรับปี 2564 เพ่ือให้บริษัทผ่านสถานการณ์ท่ีเลวร้ายและพัฒนา
ตอ่ไปได้ 

รายละเอียดกฎตามรายงานประจ าปี 2563 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วในรูปแบบ QR Code 

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระรายงานเพ่ือรับทราบ หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการ
ซกัถาม กรุณาสอบถามในวาระท่ี 10 วาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ และถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2564 แล้ว 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม ผู้ อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน
วาระนี ้ 

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ
ได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์รวม 1,082,255,326.04 

หนีส้ินรวม 234,352,146.85 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 847,903,179.19 

รายได้รวม 786,833,598.56 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (119,931,611.88) 
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รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ก าไรสทุธิ (104,881,857.38) 

ก าไรตอ่หุ้น (0.04) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 2,994,193,535 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงักลา่ว ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ได้รับ
การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,925,987 91.8813 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 95,334,934 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซล่ิ่ม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี ้ 

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยค านึงถึงผล
ประกอบการและผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตาม
นยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 55 ซึง่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
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ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปด
หมื่นหนึง่พนัแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) สง่ผลให้บริษัทไมอ่าจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมี
ความจ าเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 และงดการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน เน่ืองจากบริษัทมีเงิน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) ครบเรียบร้อยแล้ว ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 58 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน 

ดงันัน้ บริษัทจงึจะงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิงดการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนมุตัิงดการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563  ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,590,587 91.8527 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 15,000 0.0013 

(3) งดออกเสียง 95,655,334 8.1460 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียกบัค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทน
เบีย้ประชมุของกรรมการ และโบนสัของกรรมการจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ท่ี 
1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมการประจ าปี 2564 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2563 จากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 และมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 
2563 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ โดยมีรายละเอียดท่ีขออนมุตัิดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีที่เสนอ ปี 2564 
ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี ปี 2563 
ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 ประธานฯ กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

2.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานฯ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

3.  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 ประธานฯ กรรมการสรรหาฯ 

 กรรมการสรรหาฯ 

 
 

19,325 บาท 
14,494 บาท 

 
 

19,325 บาท 
14,494 บาท 

4.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ประธานฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

 
19,325 บาท 
14,494 บาท 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ เน่ืองจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 
และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคา่ตอบแทน
ให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี เพ่ือความโปร่งใส
และตรงตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ในปี 2563 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการได้เสนอและท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิปรับลดคา่ตอบแทนเบีย้ประชุม
คณะกรรมการทุกคณะลงในอตัราร้อยละ 30 จากปี 2562  เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบของบริษัทท่ีเกิดจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2563 มีมลูค่ารวมค่าตอบแทนเบีย้ประชุมคณะกรรมการทุกคณะ
รวมกนัทัง้สิน้ 1,145,684 บาท 
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2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการท่ีจ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2563 
สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) ดังนัน้เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไมข่อรับคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของโบนสักรรมการท่ีจ่ายในปี 2564 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 เป็นแตล่ะรายการ ท่ีประชมุ
ได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ซึง่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยในวาระนีผู้้ ท่ีมีสว่นได้เสียและ
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ และ นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ โดยมี
ผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

1) คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 716,514,087 88.2488 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 33,400 0.0041 

(3) งดออกเสียง 95,377,434 11.7471 

 รวมจ านวนเสียง 811,924,921 100.0000 

2) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,901,487 91.8792 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 25,000 0.0021 

(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 
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3) คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,901,487 91.8792 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 25,000 0.0021 

(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

4) คา่ตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,926,487 91.8813 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนสักรรมการปี 2564 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยในวาระนีผู้้ ท่ีมี
ส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณสธุาทิพ มลา
อคัรนนัท์ โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 716,590,487 88.2582 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 95,334,434 11.7418 

 รวมจ านวนเสียง 811,924,921 100.0000 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2564 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และเพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีซึ่ง
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564  

ทัง้นี ้บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่มีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนัน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัดเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้  

 ช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนญุาตเลขท่ี 

(1) นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2) นายวิโรจน์ สจัจธรรมนกุลู 5128 

(3) นายจมุพฏ ไพรรัตนากร 7645 

(4) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(5) นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 

และก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,260,000 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 

(บาท) 

ปี 2563 

(ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 

ค่าสอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัท (Audit Fee) 

1,260,000 1,460,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ ี ไมม่ ี

รวม 1,260,000 1,260,000 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีซึง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
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ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2563 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมตัิแต่งตัง้นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนุญาตเลขท่ี 2982 นายวิโรจน์ สจัจธรรมนุกูล ใบอนุญาตเลขท่ี 
5128 นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ใบอนุญาตเลขท่ี 7645 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญาตเลขท่ี 7764 และ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ใบอนุญาตเลขท่ี 8152 ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับการรับรองจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตามรายนามนัน้
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ และ
อนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,911,487 91.8800 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 95,349,434 8.1200 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่าในปี 2564 กรรมการของบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน คิดเป็น
อตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

1) นายวิบลูย์ พจนาลยั   ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2) นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ   ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

3) ดร. พีระพงศ์ กิติเวชโภคาวฒัน์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ จึง
ขอเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชมุ เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินการประชมุในวาระนี ้ 
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ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระสามารถได้รับ
เลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งตามเดิมได้อีก  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนว่า กรรมการท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่
บริษัทได้ ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระ
หนึ่ง ซึง่ได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลยั ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการ และดร. พีระพงศ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มี
มติในการประชุม ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักล่าวข้างต้น และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการดงัท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ท่ี
ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
และกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงในแตล่ะรายดงันี ้

1)  นายวิบลูย์ พจนาลยั ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,075,804,087 91.6154 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 2,794,900 0.2380 

(3) งดออกเสียง 95,661,934 8.1466 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 
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2)  นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 821,924,921 หุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 722,810,587  87.9412 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 3,457,900 0.4207  

(3) งดออกเสียง 95,656,434 11.6381 

 รวมจ านวนเสียง 821,924,921 100.0000  

3) ดร. พีระพงศ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,173,215,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,074,101,587 91.5519 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 3,457,900 0.2947 

(3) งดออกเสียง 95,656,434 8.1534 

 รวมจ านวนเสียง 1,173,215,921 100.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 

นางดารณี ปะเถตงั เลขานุการบริษัทแจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2563 ก าหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมก าหนด และ
ให้มีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย ดงันัน้ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดัประชุมตามท่ีกฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการ
ประชุม จึงขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33-34 ข้อ 40 และ ข้อ 42-43 โดยส่วนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมคือสว่นท่ีขีดเส้น
ใต้ ดงันี ้
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเตมิ 

ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

 

 

 

 
ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

 
การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
ข้างมากของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมโดย
กรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียง 
เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 33. ในการประชมุคณะกรรมการ  ไม่ว่าจะเป็นการ
ประ ชุม ด้วยตนเองห รือการประ ชุม ผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็น
องค์ประชุม ทัง้นีเ้ว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่ น  การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิ เล็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
ข้างมากของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมโดย
กรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียง 
เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย
สาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นตัง้แห่งส านกังาน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใด
ตามท่ีประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 

 

 

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย
สาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นตัง้แห่งส านกังาน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใด
ตามท่ีประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด หรือด าเนินการจัด
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็
ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษา
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดนัด
วันประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีใน
การประชมุคณะกรรมการ 

 

 

ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการก าหนดวันประชุมกายในสิบสี่ 
(14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

ความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดนัด
วันประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้ ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
ห รื อ วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ
อเิล็กทรอนิกส์ในการประชมุคณะกรรมการ 

 

ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการก าหนดวันประชุมกายในสิบสี่  
(14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

 
ในการส่งหนังสือนัดประชุมส าหรับการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นัน้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซึ่ งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดย
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายใน
ก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทัง้นีป้ระธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บ
ส าเนาหนังสือเชญิประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส์กไ็ด้ 

ข้อ 40. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ี
อันเป็นท่ีตัง้แห่งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 40. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ี
อันเป็นท่ีตัง้แห่งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
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หรือด าเนินการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่เหน็สมควรกไ็ด้ โดยให้ปฏบิัตติามหลักเกณฑ์
และวิ ธีการตามที่ กฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ ให้
คณะกรรมการจดัท าหนังสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือรับรอง เพ่ือ
อนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี พร้อมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหนไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดตอ่กนั  

 

 

 
 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
นัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือ
ส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานท่ีอื่นตามท่ี
คณะกรรมการเห็นวา่สมควร 

 

ข้อ 42.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้
คณะกรรมการจดัท าหนังสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือรับรอง เพ่ือ
อนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี พร้อมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหนไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน ทัง้นี  ้การจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและการเปิดเผยค าบอก กล่าวนัดประชุมไม่
ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ การประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ ข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
นัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือ
ส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานท่ีอื่น หรือ
ด าเนินการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นว่าสมควร โดยให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และ
ตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัดประชุมส าหรับการ
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นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้อนมุตัิการก าหนดให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบียนเพ่ือให้การจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติ
ดงันี ้

มต ิ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33-34 ข้อ 40 และ ข้อ 42-43 และอนุมัติการก าหนดให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้น
ภายในก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทัง้นี ้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายต้อง
จัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บ
ในรูปข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์กไ็ด้ 

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนด
ไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุ
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 43. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดและต้องมีหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนด
ไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยังผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุ
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน และมีอ านาจ
ด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบียนเพ่ือให้การจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากซึง่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยมีผลการนบัคะแนน
ในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,911,487 91.8800 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 95,349,434 8.1200 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

นางดารณี ปะเถตงั เลขานกุารบริษัทแจ้งต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติม จงึขอเสนอ
ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยแก้ไขเพ่ิม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 28 ข้อ เป็น 40 ข้อ โดยสว่นท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมคือสว่นท่ีขีดเส้นใต้ ดงันี ้

ก. ให้แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 15 - 16, ข้อ 25 – 26 (สว่นท่ีแก้ไข คือ สว่นท่ีขีดเส้นใต้) 

(5) ท าการจัดตัง้ส านักงานสาขาหรือแต่งตัง้ตวัแทน รวมถึงบริษัทในเครือทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 

(9) ประกอบกิจการค้าผกั ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองดื่ม น า้ดื่ม น า้แร่ น า้
ผลไม้ น า้ดื่มผสมวิตามิน ชา ชาสมุนไพร เคร่ืองดื่มท่ีอยู่ในภาชนะท่ีบรรจุปิดสนิท สุรา เบียร์ 
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรส
อาหาร น า้ซอส น า้ตาล น า้มนัพืช อาหารสตัว์ และเคร่ืองบริโภคอื่น 

(15) ประกอบกิจการค้า ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง น าเข้า ส่งออก ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวช
ส าอาง เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบ
ศตัรูพืช ยาบ ารุงพืช และสตัว์ทุกชนิด ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้การประกอบกิจการ
ดงักลา่วต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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(16)  ประกอบกิจการค้า ขายสง่ ขายปลีก การสัง่ น าเข้า สง่ออก เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
บ ารุงร่างกายผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ อปุกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้เสริมความงาม รวมถงึประกอบกิจการ
ให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพและความงาม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้การประกอบกิจการดงักล่าวต้อง
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(25) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงร่างกายและผิวพรรณ 
เวชภณัฑ์ เวชส าอาง รวมถึงอปุกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้เสริมความงาม ทัง้นี ้การประกอบ
กิจการดงักลา่วต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(26) ประกอบกิจการรับออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ รับบรรจุภณัฑ์ และจดัจ าหน่ายภาชนะ
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้เสริมความงามและประกอบกิจการ
จ าหน่ายภาชนะบรรจภุณัฑ์ ได้แก่ ขวด หลอด และอื่นๆ   

ข. ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 29- 40  

(29) ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ ขายฝาก รับขายฝาก จ านอง 
รับจ านอง แลกเปลี่ยน จดัหาซึง่อาคารโรงงาน ส านกังาน สถานท่ีภายในอาคาร โกดงัเก็บสินค้า 
และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ส านักงานต่างๆ เพ่ือใช้เป็นส านักงาน 
โรงงาน สถานการค้า หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด 

(30) ท าการแต่งตัง้นายหน้า ตวัแทน ตวัแทนจดัจ าหน่ายเท่าท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการภายใต้
วตัถปุระสงค์นี ้

(31) ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการเครือข่ายธุรกิจและลูกค้าของบริษัท รวมทัง้บริการอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

(32) ประกอบกิจการค้าขาย จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตาม
วตัถุประสงค์ของบริษัท โดยขายตรงและตลาดตรงให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภค จ าหน่ายผ่านแค๊ต
ตาล๊อค จ าหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือลกัษณะธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย และเวปไซต์ของตวัแทนจ าหน่าย หรือคู่ค้าทาง
ธุรกิจ 

(33) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ ซือ้ จ าหน่าย ให้ยืม ให้เช่า น าเข้า สื่อสารสนเทศท่ีแสดง
บทความ ข่าวสาร และข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย 
และการให้บริการในกิจการของบริษัทหรือท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท โดยจดัท าในรูปของสื่อ
บนัทกึข้อมลูทกุชนิด 
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(34) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โฆษณา ประชาสมัพันธ์สินค้า รายการ
ส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนให้มีการท าธุรกรรมทางเวปไซต์ของบริษัทผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(35) ประกอบกิจการค้า พัฒนา และอนุญาตให้ใช้ระบบ แอปพลิเคชั่น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงระบบและโปรแกรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่า
สินค้าและบริการภายใต้วตัถปุระสงค์นี ้

(36) ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จ าหน่ายสินค้า หรือให้บริการ หรือเป็นตวัแทนในการจ าหน่าย
สินค้า และ/หรือ ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
หรือเคร่ืองมือสื่อสารใดๆ รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊คหรือสื่อออนไลน์ใดๆ ท่ีเป็นการ
เผยแพร่ทางโซเช่ียลมีเดีย เก่ียวกบัสินค้าและบริการภายใต้วตัถปุระสงค์นี ้

(37) ประกอบกิจการซือ้ ขาย เช่า ให้เช่า ให้ยืม การให้สิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า และแลกเปลี่ยน
ซึง่ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัรและสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดซึง่สินค้าหรือ
บริการภายใต้วตัถปุระสงค์นี ้

(38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน า อบรมเก่ียวกับสินค้าและบริการซึ่ง
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง ความงาม และท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(39) ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก รับผลิต ซือ้ ขายส่ง ขายปลีก การสัง่ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน รับ
บรรจุ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกัญชง กัญชา กระท่อม และพืชเสพติดใดๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชส าอาง เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุง
ร่างกายและผิวพรรณ อนัมีส่วนประกอบหรือส่วนผสมจากกญัชง กญัชา กระท่อม และพืชเสพ
ติดใดๆ ทัง้นี ้การประกอบกิจการดงักลา่วต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

(40) ประกอบธุรกิจน าเข้า ส่งออก ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา เพาะพันธุ์  เพาะปลูก บ ารุงพันธุ์  
ขยายพนัธุ์ แพร่พนัธุ์ และผลิตซึง่เมล็ดพนัธุ์ พนัธุ์ไม้ ธัญพืช ตลอดจนพนัธุ์พืช สมนุไพร ทุกชนิด 
ทุกประเภท และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ โดยใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และทางธรรมชาติ 
ทัง้นี ้การประกอบกิจการดงักลา่วต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้ครอบคลมุ และสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ในปัจจบุนัและอนาคต ดงันี ้

ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 40 ข้อ 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้อนมุตัิการก าหนดให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า
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เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบียนเพ่ือให้การจดทะเบียน
เสร็จสมบรูณ์ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
3 เร่ือง วตัถปุระสงค์ของบริษัท ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วตัถุประสงค์ของ
บริษัท และอนุมตัิการก าหนดให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบียนเพ่ือให้การจดทะเบียนเสร็จ
สมบูรณ์ ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึง่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,078,926,487 91.8813 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวการการ
สง่ออกสินค้าไปยงัประเทศจีนมีอะไรบ้าง 
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์  ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า ในช่วงแรกท่ีมีการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 
2019 อปุสรรคท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองขนส่งสินค้าท่ีมีการติดค้าง ในประเทศไทยขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับ
ขนสง่ ซึง่ต้องมีการฆ่าเชือ้อยู่ตลอดเวลา และสง่ผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ซึง่ในปัจจบุนัอปุสรรคนีห้มด
สิน้แล้ว อย่างไรก็ตามยงัคงต้องรอให้เศรษฐกิจฟืน้ตวั ในปัจจบุนัการสง่ออกไปยงัประเทศจีนยงัไม่ฟืน้ตวักลบั
ขึน้มาอย่างเต็มท่ี แต่สามารถส่งออกไปได้ประมาณอตัราร้อยละ 30-50 บริษัทเห็นว่าสถานการณ์ยงัดีกว่าใน
ประเทศไทย ดงันัน้ การสง่สินค้าไปประเทศจีนจงึไมม่ีอปุสรรคท่ีน่าเป็นห่วง 
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2. นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากข่าวท่ีได้ท าบนัทกึข้อตกลงและความเข้าใจกบับริษัท 
ดีโอดี ไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) (“DOD”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้ DOD ผลิตสินค้า บริษัทมีแผนงานอย่างไร และมีสินค้าอะไรท่ีผลิตใหมบ้่าง 
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทไม่ได้เพียงแต่ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์กบั DOD 
แตย่งัมีบริษัทอื่นด้วย แตส่ าหรับ DOD นัน้ได้มีการผลิตสินค้าหลายประเภทตามท่ีจะได้แก้ไขวตัถปุระสงค์ของ
บริษัท บริษัทคาดวา่จะสามารถจดัเตรียมสินค้าเพ่ือวางจ าหน่ายได้ประมาณปลายไตรมาส 3 ถงึต้นไตรมาสท่ี 
4 ทัง้นี ้ความล่าช้าไม่ได้เกิดจากบริษัท แต่ต้องรอกฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทและ DOD 
คอ่นข้างมีความพร้อม และก าลงัอยู่ในระหวา่งการพฒันาสินค้าเพ่ือรอเวลาจ าหน่ายสินค้า 

3. นางสาวอรนุช ว่องพิริยพงศ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า อยากทราบเหตุผลในการให้ใบอนุญาตแก่บริษัทใน
ประเทศจีนในการผลิตสินค้า เน่ืองจากบริษัทในประเทศจีนมกัจะมีปัญหาเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัใน
การผลิตสินค้า 
ดร.พีระพงษ์ กติเิวชโภคาวัฒน์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่ ต้องเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการ
ขยายธุรกิจไปยังระดับนานาชาติ ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนาสินค้าและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่ง
ขัน้ตอนส่วนหนึ่งคือต้องสามารถผลิตสินค้าในต่างประเทศได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการขจดัอปุสรรคเก่ียวกับ
การกีดกันทางการค้า ดงันัน้โครงการน าร่องท่ีให้อนุญาตแก่บริษัทในประเทศจีนผลิตสินค้านัน้ได้ท าไปแล้ว
ส าหรับผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ทัง้นี ้เน่ืองจากการผลิตในประเทศจีนมีต้นทุนต ่ากว่าเน่ืองจากราคาของวัตถุดิบ 
อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองคุณภาพและการควบคุมคุณภาพนัน้ บริษัทควบคุมอย่างใกล้ชิด นอกจากนัน้ บริษัท
ขนาดใหญ่ในระดบัโลกก็ผลิตท่ีประเทศจีนเช่นกัน ดงันัน้ ในประเทศจีนจึงมีโรงงานผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ
ระดบัโลก และบริษัทก็เลือกโรงงานท่ีมีคุณภาพระดบัโลก อีกทัง้การขยายธุรกิจไปยังตลาดในประเทศจีน
ประสบปัญหาในเร่ืองของการย่ืนขอจดทะเบียนตอ่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศจีน ซึง่ใช้
ระยะเวลาในการจดนาน และขัน้ตอนค่อนข้างมาก ดงันัน้ การผลิตสินค้าใหม่ในประเทศจีนเองจะท าให้การ
ขอจดทะเบียนดงักลา่วเป็นไปโดยง่ายย่ิงขึน้ สามารถขจดัปัญหาไปได้ทนัที และสามารถวางจ าหน่ายสินค้าได้
อย่างรวดเร็ว และในอนาคตอาจมีขยายการตลาดไปยงัประเทศอื่นๆ มากขึน้ บริษัทมัน่ใจวา่การผลิตสินค้าใน
ประเทศจีนนัน้มีมาตรฐานระดบัโลก ซึ่งบริษัทไม่เห็นถึงปัญหาเร่ืองคุณภาพ บริษัทมีทีมงานในการควบคมุ
คณุภาพ โดยเฉพาะสินค้าท่ีผลิตใประเทศจีนซึง่จะเป็นสินค้าท่ีนิยมในประเทศจีนเท่านัน้ ซึง่จะแตกต่างจาก
สินค้าในประเทศไทยเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแตกต่างกัน และสินค้าบางอย่างท่ีผลิตในประเทศจีนจะถูก
ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย การผลิตสินค้าในประเทศจีนเป็นก้าวแรกในการขยายธุรกิจไปยัง
นานาชาติ ทัง้นี ้บริษัทได้มีแผนงานนีม้าระยะหนึ่งแล้ว แต่ประสบปัญหาเร่ืองการเดินทาง ดงันัน้ บริษัทให้
ความมัน่ใจในการเลือกโรงงานได้ในระดบัหนึง่ อีกทัง้บริษัทได้ท าสญัญาควบคมุคณุภาพทัง้โรงงานผู้ผลิตและ
ผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นการลดปัญหาในการท าการตลาดในต่างประเทศ นอกจากนัน้ บริษัทยังมีสิทธิขาดใน
ใบอนญุาต ซึง่บริษัทสามารถให้หยดุการผลิตได้ในกรณีท่ีประสบปัญหาเร่ืองคณุภาพสินค้า 
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เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯ จงึกลา่วขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และด้วยความห่วงใยในสขุภาพ
ขอให้ทุกท่านดแูลรักษาสขุภาพ สวมหน้ากากอนามยั เว้นระยะห่างทางสงัคม เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชือ้โคโรน่า 
2019 ( COVID-19 ) และกลา่วปิดการประชมุในเวลา 16.30 น. 
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ประธานคณะกรรมการ (รักษาการ) และประธานในท่ีประชมุ 
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