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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยถ่ำยทอดสดจำกหอ้งประชมุ
บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ  ำกดั (มหำชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสวิุน  ไกรภเูบศ  กรรมการ และ ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นายวิชิต  อู่อน้   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. พนัเอกอรรถพล  ศรีสงัวาลย ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวิบลูย ์ พจนาลยั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. พีระพงษ ์ กิติเวชโภคาวฒัน ์ กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6. นางสาวธัญญาภรณ ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 
7. นางสาวมณสธุาทิพ  มลาอคัรนนัท ์ กรรมการ 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 

ผู้สอบบัญชี 

นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ ์ บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

นำงสำววิยะฎำถวิล เลื่อนฉวี   บรษิัท เอดบับลิวพี แอนด ์อลัลำยแอนซ ์จ ำกดั 

เลขานุการทีป่ระชุม 

นำงดำรณี ปะเถตงั เลขำนกุำรที่ประชมุ 

เร่ิมการประชุม 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้คณุณัฐมล กุลกิจพัฒนาพร (“พิธีกร”) เป็นผูด้  ำเนินกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  

พิธีกรแจง้ในที่ประชมุว่ำ บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำนและทกุท่ำนได้
เขำ้รว่มกำรประชมุ โดยกรรมกำรบรษิัทฯ ที่เขำ้รว่มประชมุครัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  
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พิธีกรไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ำในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกำรถ่ำยภำพนิ่ง พรอ้มบันทึกภำพและ
เสียงกำรประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เพื่อควำมโปรง่ใสและเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 

พิธีกรไดแ้จง้ที่ประชุมต่อไปว่ำ ดว้ยควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) (“โรคโควิด 19”) ที่ยงัคงขยำยขอบเขตกำรแพรร่ะบำดในหลำยพืน้ที่ทั่วประเทศ  

ดงันัน้ ดว้ยเหตดุงักล่ำวคณะกรรมกำรบริษัทจึงไดต้ระหนกัและห่วงใยต่อสขุภำพและควำมปลอดภยัของผูถ้ือหุน้ 
ผูร้บัมอบฉันทะและผูท้ี่มีส่วนร่วมในกำรประชุมจึงไดม้ีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 ไดม้ีดุลยพินิจใหก้ ำหนดรูปแบบกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  ในวนัพุธที่ 
27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยถ่ำยทอดสดจำกหอ้ง
ประชมุบรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ  ำกดั (มหำชน)  

พิธีกรไดแ้จ้งถึงระเบียบกำรประชุมเก่ียวกับการถามค าถามในที่ประชุมใหผู้้ถือหุน้ทรำบ โดยผู้ถือหุน้สำมำรถส่ง
ค ำถำมผ่ำนหนำ้ต่ำงขอ้ควำมเพื่อถำมค ำถำมต่ำงๆ ได ้ 

ต่อมำ พิธีกรจึงไดแ้จง้วิธีการสอบถามค าถาม ดงันี ้

1. ระบบรองรบัช่องทำงในกำรสอบถำมค ำถำมโดยกำรพิมพค์ ำถำมลงในหนำ้ต่ำงแชทเพื่อถำมค ำถำมในวำระที่
ก ำลงัพิจำรณำนัน้ๆ เท่ำนัน้ 

2. คลิกที่เมนถูำมค ำถำม (Ask Question) เพื่อถำมค ำถำมลงในกลอ่งขอ้ควำม แลว้กด Enter บนแป้นพิมพเ์พื่อ
สง่ค ำถำม หำกใชโ้ทรศพัทม์ือถือใหก้ดสง่สองครัง้เพื่อสง่ขอ้ควำม 

3. เมื่อค ำถำมถูกส่งถึงเจำ้หนำ้ที่ของทำงบรษิัทผ่ำนเมนถูำมค ำถำม กรรมกำรของทำงบรษิัทฯ หรือผูท้ี่กรรมกำร
มอบหมำยจะอ่ำนค ำถำมของผูถื้อหุน้พรอ้มตอบค ำถำมเม่ือพิจำรณำวำระกำรประชุมครบถว้นแลว้ ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ำนอื่น
สำมำรถไดย้ินค ำถำมและค ำตอบของกรรมกำรหรือผูท้ี่กรรมกำรมอบหมำยผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ 
(Video conference) ทั้งนี ้จะไม่มีผู้ใดสำมำรถเห็นค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นส่งผ่ำนเมนูถำมค ำถำม นอกจำกเจ้ำหน้ำที่  
กรรมกำรของบรษิัทฯ และผูท้ี่กรรมกำรมอบหมำยเท่ำนัน้  

4. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงออนไลนโ์ดยวิธีเปิดเผย คือ กำรลงคะแนน
เสียงผ่ำนระบบของผูใ้หบ้รกิำร ทัง้นี ้ในกำรออกเสียงลงคะแนนนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้หนึ่งท่ำนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้
ที่ตนถือ  

ถดัไป พิธีกรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี ้
1. คลิกเมนลูงคะแนนเสียง (Vote) โดยใหไ้ปที่สว่นกำรลงคะแนนเสียงเพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียง 

2. ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถดวูำระกำรประชมุทัง้หมดและผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถลงคะแนนเสียงได้
ตลอดเวลำตรำบใดที่ยงัไม่มีกำรปิดวำระกำรประชุม เมื่อมีกำรอภิปรำยตำมวำระกำรประชุมและปิดวำระกำรประชุม
แลว้จะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรลงคะแนนเสียงได ้ 
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3. หลงัจำกที่คลิก๊เมนลูงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะมีปุ่ มปรำกฏขึน้มำเพื่อใหเ้ลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระที่
เปิดใหค้งคะแนน ท ำกำรเลือกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยใหเ้ลือกกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ไดแ้ก่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง จำกนั้นใหค้ลิ๊กส่ง เมื่อท ำกำรส่งลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแล้วก็จะไดร้ับหน้ำต่ำงป๊อปอัพแสดง
ขอ้ควำมยืนยนัว่ำ “สง่กำรลงคะแนนเรียบรอ้ย”  

ทัง้นีห้ำกมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหท้่ำนลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรณีที่
ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรบัวำระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

หำกไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้ทุกท่ำนเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอกฉันทต์ำมมติที่
น  ำเสนอ ซึ่งขัน้ตอนโดยละเอียดไดจ้ดัส่งอีเมลไปพรอ้มกบั ชื่อผูใ้ชง้ำนระบบ ( Username ) และ รหสัผ่ำน ( password ) 
ลว่งหนำ้ 

ผู้ถือหุ ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบองค์ประชุมและผลกำรลงคะแนนเสียงได้โดยคลิ๊ กที่ เมนู
ผลกำรลงคะแนนเสียงไดต้ลอดเวลำ คะแนนเสียงจะปรำกฏขึน้หลังจำกที่มีกำรปิดวำระกำรประชุมแลว้เท่ำนั้น ซึ่ง
ขัน้ตอนโดยละเอียดไดจ้ดัสง่อีเมลไปพรอ้มกบักำรสง่ ชื่อผูใ้ชง้ำนระบบ ( Username) และรหสัผ่ำน ( Password) ใหผู้ถื้อหุน้
ลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุแลว้ 

หำกประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถติดต่อ 
บริษัท ควิดแลบ จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์02 013 4322 หรือ 0 800 087 616 หรือทำงอีเมลที่ info@quidlab.com  ซึ่ง
เป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรประชมุของบรษิัท 

ล ำดบัต่อไป พิธีกรชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำเรื่องคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชมุในครัง้นี ้ 

นอกเหนือจากวำระที่ 2 วำระที่ 5 วำระที่ 8 และวำระที่ 9 จะใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย 

วำระที่ 2 เป็นเรื่องกำรรำยงำนเพื่อทรำบจึงไม่ต้องมีกำรลงมติ  

วำระที่ 5 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3  ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ที่มำประชุม โดยไม่นับ
จ ำนวนหุน้ของผู้ถือหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียกบัค่ำตอบแทนในรูปแบบเบีย้ประชมุกรรมกำร และโบนสัของกรรมกำร  

ในวำระที่ 8 และวำระที่ 9 จะใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

บัดนี ้ จ  ำนวนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ  รวม 69 คน นับจ ำนวนหุ้นได้ทั้งสิน้ 
1,138,591,722 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 38.0267 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ (หุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ของ
บรษิัทฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,994,193,535 หุน้ (สองพนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบสี่ลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นสำมพนัหำ้รอ้ยสำมสิบหำ้หุน้) 
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ประธำนกรรมกำร ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลำ่วเปิดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
และเสนอวำระกำรประชมุต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ประธำนฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
27 เมษำยน 2564 ปรำกฏตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้  ประจ ำปี 2564 ที่บริษัทไดจ้ัดส่งให้
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด ได้
เผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธำนฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 ที่ประชุมได้
พิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ รบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2564 ตำมที่ประธำนฯ เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
มีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,141,595,722 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,040,525,444  91.1466 
(2) ไมเ่ห็นดว้ย 1,000  0.0001 
(3) งดออกเสียง 101,069,278 8.8533 
 รวมจ านวนเสียง 1,141,595,722  100.0000 

 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 และแผนงานทีจ่ะด าเนินการในปี 2565 

ประธำนฯ มอบหมำยใหด้ร. พีระพงษ ์กิติเวชโภคำวฒัน ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร เป็นผูร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทประจ ำปี 2564 และแผนงำนที่จะด ำเนินกำรในปี 2565 ใหท้ี่ประชมุทรำบ  

ดร. พีระพงษ ์กิติเวชโภคำวฒัน ์แถลงต่อที่ประชมุว่ำ 
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รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

(1) ยอดขายของบริษัทฯ 

 

จำกแผนภำพจะเห็นว่ำยอดขำยของบรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบในช่วงปี 2563-2564  

โดยที่ปี 2563 ยอดขำยอยู่ที่ประมำณ 270 ลำ้นบำท เป็นรำยไดจ้ำกรำ้นคำ้ปลีก 311 สำขำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
เกิดสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด 19 ในช่วงไตรมำส 1 ของปีดงักลำ่ว บริษัทไดเ้ล็งเห็นว่ำรำ้นคำ้ปลีกจะไม่
สำมำรถท ำก ำไรไดแ้ละจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ จึงไดต้ดัสินใจลดจ ำนวนรำ้นคำ้ปลีกลงโดยกำรปิดสำขำที่
ไม่มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลงจนเมื่อปี 2564 ที่มีกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่องของโรคโควิด 19 บริษัทฯ จึงเหลือ
จ ำนวนรำ้นคำ้ปลีกเพียง 113 สำขำ และยอดขำยของบรษิทัฯ เริ่มปรบัตวัเพิ่มขึน้  

ปี 2565 ก็ยังคงมีกำรระบำดของโรคโควิด 19 อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทเหลือรำ้นคำ้ปลีกจ ำนวน 50 สำขำ และ
คำดหมำยว่ำยอดขำยจะปรบัตวัไดเ้พิ่มสงูขึน้กว่ำช่วงปี 2563-2564 ที่ผ่ำนมำ  
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(2) ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของบริษัทฯ  

 

บริษัทฯ พยำยำมอย่ำงยิ่งในกำรรกัษำก ำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยด ำเนินกำรลดค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ลง
อย่ำงต่อเนื่องนบัแต่ปี 2564 ซึ่งแสดงตำมแผนภำพขำ้งตน้ ซึ่งปัจจบุนับรษิัทยงัคงสำมำรถรกัษำค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงดี 

บรษิัทฯ ซึ่งเคยมีพนกังำน 1,192 คน และในปี 2564 ลดเหลือประมำณ 227 คน ทัง้นี ้แมว่้ำปี 2565 นี ้จะมีกำร
ขยำยงำนหลำยดำ้นซึ่งตอ้งใชก้ ำลงัคนประมำณ 250 คน บรษิัทฯ ยงัเชื่อว่ำจะสำมำรถรกัษำค่ำใชจ้่ำยได ้ 
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นอกจำกนี ้รำ้นคำ้ปลีกเป็นค่ำใช้จ่ำยอันดับตน้ของบริษัท เช่น ค่ำเช่ำ เมื่อปัจจุบันปี 2565 บริษัทเหลือ
รำ้นคำ้ปลีกจ ำนวนเพียง 50 สำขำ ช่วยลดค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ลงไปได ้แต่ก็ท ำใหเ้สียรำยได้จำกรำ้นคำ้ปลีกซึ่งเคย
เป็นรำยไดห้ลกัของบริษัทฯ ไป อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไดค้ำดกำรณ์จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 
แลว้ว่ำกำรคงรำ้นคำ้ปลีกจ ำนวนมำกไม่สง่ผลดีต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ   

รำยไดข้องบรษิัทฯ ซึ่งเคยติดลบนบัจำกเกิดกำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด 19 โดยปี 2564 ที่ผ่ำนมำยอดขำย
ของบรษิัทฯ ลดลงมำกแต่ขำดทนุเพียง 80 กว่ำลำ้นบำท เป็นผลมำจำกควำมพยำยำมในกำรลดค่ำใชจ้่ำยของบรษิัท  

(3) การขาดทุนสะสม 

ปี 2563 ขำดทุนกว่ำ 104 ลำ้นบำท ปี 2564 แมส้ถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด 19 ยงัคงต่อเนื่อง 
บริษัทฯ ประสบปัญหำเรื่องสินคำ้ขำยไม่ได ้ท ำใหจ้  ำเป็นตอ้งท ำลำยสินคำ้หมดอำยุทิง้  แต่บริษัทสำมำรถจ ำกัดกำร
ขำดทุนของบริษัทอยู่ที่ 80 กว่ำลำ้นบำทได ้ลดภำระขำดทุนติดลบประมำณรอ้ยละ 19 แต่ถ้ำพิจำรณำเรื่องภำระ
ขำดทนุลดลงถือว่ำดีขึน้กว่ำปี 2563 ถึงรอ้ยละ 23  

 

ปี 2565 บริษัทฯ คำดกำรณ์ยอดขำยอยู่ที่ประมำณ 680 ลำ้นบำท และหำกควบคุมค่ำใชจ้่ำยปี 2565 ให้
เท่ำกับปี 2564 ประมำณ 290 ลำ้นบำท คำดว่ำจะท ำให้ภำระขำดทุนของบริษัทฯ กลับมำเป็นบวกขึน้ ทั้งนี ้บริษัท
คำดกำรณว่์ำสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด 19 ในช่วงครึง่ปีหลงัจะปรบัตวัดีขึน้ และ บรษิัทสำมำรถควบคมุ
อำยุสินคำ้ไดด้ีกว่ำเดิม ดังนั้น บริษัทคำดกำรณว่์ำก ำไรเบือ้งตน้ (GP) ของบริษัทฯ น่ำจะเพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 50 
อย่ำงไรก็ตำม ตำมแผนกำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ อตัรำ margin จึงตอ้งมีกำรแบ่งปันกันตำมช่องทำง
จดัจ ำหน่ำย อย่ำงไรก็ดี ค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทก็ลดลงเช่นเดียวกนั ดงันัน้ GP รอ้ยละ 53 ของบรษิัทนัน้สำมำรถเป็นไปได ้
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(4) กระแสเงนิสด 

 

ปี 2561-2562 ยงัมีกำรจ่ำยเงินปันผล ท ำใหก้ระแสเงินสดของบรษิัทฯ ลดลง 

ปี 2563-2564 ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล ท ำใหบ้รษิัทด ำรงกระแสเงินสดอยู่ที่กว่ำ 400 ลำ้นบำท โดยบริษัทไม่
มีหนีส้ินหรือกำรกูย้ืมเงินแต่อย่ำงใด  โดยปี 2563 กระแสเงินสดด ำรงอยู่ที่ 418 ลำ้นบำท และปี 2564 กระแสเงินสด
ด ำรงอยู่ที่ 422 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัแมผ้ลประกอบกำรของบรษิัทจะขำดทนุ 

ในปี 2565 บรษิัทคำดว่ำจะสำมำรถด ำรงกระแสเงินสดอยู่ที่ 527 ลำ้นบำท แสดงว่ำบรษิัทฯ มีกระแสเงินสด
ที่เพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปได ้ 

 

แผนงานทีจ่ะด าเนินการในปี 2565 

แผนงำนที่จะด ำเนินกำรในปี 2565 (“แผนฯ ปี 2565”) นี ้ถือว่ำเป็นแผนยุทธศำสตร์เพื่อใหบ้ริษัทเติบโตและ
วำงรำกฐำนเพื่อควำมยั่งยืนต่อไป 

แนววำงกลยุทธครัง้นี ้เป็นกำรวำงขั้นตอนกำรบริหำรตัวธุรกิจ เนื่องจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค โดยเฉพำะธุรกิจท่องเที่ยวจะไดร้ับผลกระทบมำกที่สุด ขณะที่ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจคำ้ปลีกซึ่งอำศัย
นกัท่องเที่ยว ธุรกิจของบรษิัทจึงไดร้บัผลกระทบอย่ำงค่อนขำ้งเห็นไดช้ดั 

บรษิัทด ำเนินกำรปรบัตวัตลอดและประคองธุรกิจตลอดมำซึ่งตอ้งปรบัเพื่อใหเ้ป็นรำกฐำนต่อไปดว้ย ดงัแผนภำพ
ดำ้นลำ่งนี ้ 
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ระบบธุรกิจพืน้ฐำนของบริษัท คือ ธุรกิจค้ำปลีก ซึ่งเดิมมีมำกกว่ำ 300 สำขำทั่วประเทศไทย และมีกำร
วำงรำกฐำนกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2561 มีกำรขยำยธุรกิจออกไปกว่ำ 13 ประเทศ โดยมีกำรส่งออก
และสรำ้งตลำดใหม่ และประสบควำมส ำเรจ็ในกำรท ำ cross-border กบัสำธำรณรฐัประชำชนจีน 

ในปี 2562 มีกำรพฒันำ e-Commerce และเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญั อย่ำงไรก็
ตำม บรษิัทสำมำรถพฒันำ e-Commerce ไดจ้นประสบควำมส ำเรจ็พอสมควรและยงัคงพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปี 2563 ยังคงมีกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ในช่วงตน้ปีดังกล่ำว ซึ่งท ำใหบ้ริษัทตอ้งพิจำรณำ Business 
Model เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัท เนื่องจำกบริษัทมีรำ้นสำขำจ ำนวนมำกแต่ด้วยภำวะกำรบริโภคที่ลดลงของ
ประชำชนท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำก ำไรจำกรำ้นคำ้ปลีกที่เปิดท ำกำรได ้บริษัทจึงไดด้ ำเนินกำรลดจ ำนวนรำ้นสำขำลง 
เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถสรำ้งช่องทำงกำรคำ้ใหม่เพื่อสรำ้งรำยไดเ้ขำ้บรษิัทฯ  

ในปี 2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพัฒนำกำร
กระจำยสินคำ้ โดยกำรแต่งตัง้ผูก้ระจำยสินคำ้ของบรษิัทจ ำนวนทัง้สิน้ 13 รำย และสรำ้งช่องทำงในกำรผลกัดนัสินคำ้ 

ในปี 2565 บริษัทซึ่งเนน้กำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องมำตัง้แต่ปี 2561-2564 แมว่้ำจะไม่ไดเ้ห็นผลทีเดียว แต่ก็เป็น
โครงสรำ้งใหแ้ก่ปี 2565 ที่จะท ำใหช้่องทำงจดัจ ำหน่ำยใหม่เกิดขึน้ และในขณะเดียวกนัก็สำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยลงได ้ 

ดังนั้น จำกสภำวะของตลำดที่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 บริษัทจึงไดเ้ปลี่ยนแปลง
นโยบำยดำ้นกำรตลำดที่จำกเดิมมีเฉพำะกำรคำ้ปลีก ไดม้ีกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้มำกขึน้ โดยวิเครำะห์
แนวโนม้ตลำดธุรกิจเครื่องส ำอำงและกำรดแูลผิวพรรณและปรบัตวัจำกควำมเขม้แข็งของบรษิัททัง้ 7 ดำ้น กลำ่วคือ 
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1. โครงสรำ้งองคก์รที่เขม้แข็ง มีทีมงำนขำยประสบกำรณส์งู มีศกัยภำพ พรอ้มโครงสรำ้งกำรจดักำรใหม่ที่มี
ค่ำใชจ้่ำยลดลง ท ำใหม้ีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปรบัตวัและออกแบบธุรกิจไดใ้นหลำยมิติ 

2. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลำกหลำยและมีศกัยภำพในตลำดต่ำงประเทศที่ดี ฐำนลกูคำ้และตวัแทนกำรคำ้ใน
ต่ำงประเทศมีควำมเขม้แข็งและพรอ้มกบักำรปรบัตวับนแนวคิดกำรสรำ้งช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงๆได้
อย่ำงด ี 

3. มีกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ทัง้รูปแบบกำรจดัเก็บ จดัสง่ที่ทนัสมยั ท ำใหก้ำรบรกิำร กำรจดัเตรียมสินคำ้ในทกุ
เง่ือนไข พรอ้มรองรบักำรขำยธรุกิจไดท้กุช่องทำง 

4. บิวตี ้บฟุเฟท ์เป็นตรำสนิคำ้ที่เป็นที่รูจ้กัแพรห่ลำย ไดร้บักำรยอมรบัในดำ้นคณุภำพและรำคำสมเหตผุล 
เหมำะส ำหรบัตลำดทกุระดบัรวมถึงตลำดต่ำงประเทศอย่ำงมำก 

5. ทีมพฒันำผลิตภณัฑท์ี่เขำ้ใจตลำดเครื่องส ำอำงมำกกว่ำ 20 ปี และมีฐำนพนัธมิตรในกำรพฒันำและผลิต
สินคำ้ที่มีมำตรฐำนสำกล 

6. ทีมกำรตลำดเชี่ยวชำญกำรจดักำรตลำดออนไลน ์และกำรพฒันำสินคำ้ มีแบรนดส์ินคำ้ชัน้น ำหลำกหลำยของ
บิวตี ้จึงช่วยใหต้ลำดตอบรบั ตรงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในทกุกลุม่  

7. ระบบกำรบรหิำรจดักำรทนัสมยัดว้ยระบบ IT ทนัสมยัที่ควบคมุทัง้ระบบบญัช ีบรหิำรคลงัสนิคำ้ ระบบกำรคำ้
ออนไลน ์ระบบกำรวิเครำะหข์อ้มลู จึงมีควำมพรอ้มต่อกำรจดักำรและควำมเชื่อถือไดข้องขอ้มลู 

ในปี 2565 มีเป้ำประสงคใ์นกำรลงทนุนอ้ย แต่ไม่กระทบกำรขยำยงำนในอนำคต โดยมีงบลงทุนประจ ำปี 2565 
ประมำณ 15 ลำ้นบำท ซึ่งเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดของบริษัท แต่เนื่องจำกตลำดอำจมีขึน้ลง ซึ่งยำก
ในกำรควบคุมและกำรแข่งขันที่สูง เนื่องจำกมีผู้เล่นรำยใหม่ในตลำดเพิ่มขึน้ ท ำใหบ้ริษัทตอ้งพยำยำมปรับตัวใน
ประเด็นส ำคญั 3 ดำ้น กลำ่วคือ 
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บริษัทไดก้ ำหนดกลยุทธเ์พื่อปรบัเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยเนน้กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และพฒันำธุรกิจ

ใหก้ลบัมำแข็งแกร่ง โดยในปีนีจ้ะเริ่มจำก 3 กลยุทธห์ลกั ไดแ้ก่ 1.พฒันำโมเดลธุรกิจใหม่ (Re Model)  2. ปรบั
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ภำพลักษณ์แบรนด์ (Refresh Branding) 3.ปรับโครงสร้ำงบริหำรจัดกำร เพิ่มประสิทธิภำพธุรกิจ (Re 

Structuring) 

โดยในสว่นของกำร Re Model ไดป้รบัเพิ่มช่องทำงจ ำหน่ำยหลกัจำกรำ้น BEAUTY BUFFET เป็นการ

พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดแมส ( Mass Market ) อย่างเต็มรูปแบบ ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 13  รำยใหญ่

ทั่วประเทศ ซึ่งจะเนน้กำรขยำยจดุจ ำหน่ำยสูร่ำ้น General Trade ทัง้ในรูปแบบวำงจ ำหน่ำยสินคำ้ในรำ้นคำ้ ใน

ทุกพืน้ที่ทั่วประเทศรวม 8,600 แห่ง พรอ้มทัง้เนน้กำรกระจำยสินคำ้เขำ้สู่รำ้น Modern Trade รวม 6,000 แห่ง 

และเพิ่มสินคำ้ใหม่ในจุดจ ำหน่ำยเดิม ขณะที่ BEAUTY BUFFET SHOP จะมีกำรเปลี่ยนโฉมครัง้ใหญ่ให้มี

ควำมทันสมัย เป็น Professional ดำ้นผลิตภัณฑ ์กำรแนะน ำเก่ียวกับควำมงำมอย่ำงครบวงจร ส ำหรบักลุ่ม

ลกูคำ้ทกุเพศ ทกุวยั  

 ช่องทำง E-Commerce จะเนน้เพิ่มควำมสำมำรถกำรน ำเสนอสินค้ำกับกลุ่มผูบ้ริโภคมำกขึน้ พัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรสินคำ้ใหม้ีประสิทธิภำพ อีกทัง้เพิ่มแพลตฟอรม์กำรเขำ้ถึงสินคำ้ใหม้ีควำมหลำกหลำยทัง้

เว็บไซตข์องบรษิัท, Market Place ชัน้น ำ, Social Media ที่มีศกัยภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่

ตอ้งกำรกำรเขำ้ถึงไดท้กุช่องทำง สั่งซือ้ง่ำย และไดร้บัสินคำ้ถกูตอ้ง รวดเรว็  

 สว่นช่องทำงตลำดต่ำงประเทศ ปัจจบุนับรษิัทมีสินคำ้วำงจ ำหน่ำยใน 13  ประเทศ (จีน ฮ่องกง ไตหวนั 

อินโดนีเซีย กัมพูชำ เวียดนำม พม่ำ ลำว มำลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส ์อินเดีย ญ่ีปุ่ น) ในปีนีจ้ะเน้นกระจำย

สินคำ้เขำ้สู่พืน้ที่ต่ำงๆของแต่ละประเทศ และท ำกำรตลำดใหผ้ลิตภัณฑเ์ป็นที่รูจ้ักในวงกวำ้งร่วมกับตัวแทน

จ ำหน่ำยมำกขึน้ ขณะที่โมเดลกำรขำยแบบ Product License ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลำดหลกัของ BEAUTY 

ปัจจบุนัมสีินคำ้ทัง้สกินแครแ์ละเมคอพั ที่ตวัแทนน ำไปผลิตและจ ำหน่ำยรวม 12 รำยกำร คำดว่ำในปีนีม้ีโอกำส

เติบโตมำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถออกสินคำ้ไดร้วดเรว็ ลดขัน้ตอน ค่ำใชจ้่ำยในกำรน ำเขำ้-สง่ออก และตรงควำม

ตอ้งกำรของกลุม่ลกูคำ้ บรษิัทมีแผนขยำยตวัแทนจ ำหน่ำยและจ ำนวนรำยกำรสินคำ้ที่ให ้License เพิ่มเติมดว้ย

เช่นกนั 

 จำกกำรปรบัรูปแบบกำรจ ำหน่ำย กำรสรำ้งควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม   BEAUTY & 

WELLNESS ในช่วงที่ผ่ำนมำ และมีกำรตอบรบัที่ดีจำกผูบ้ริโภค กำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญในปีนีอี้กประกำร คือ 

การปรับภาพลักษณแ์บรนด ์(Refresh Branding) ของ BEAUTY BUFFET ใหม้ีควำมทนัสมยั สนุกสนำน 

เขำ้ถึงควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม ซึ่งในช่วงต่อจำกนีบ้รษิัทจะมีกำรสื่อสำรกำรตลำดดว้ยภำพลกัษณ์

ใหม่ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยกลยทุธแ์บบ O2O เต็มรูปแบบ และพรีเซนเตอรท์ี่หลำกหลำย  
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 นอกจำกนี ้BEAUTY ยังมีการปรับโครงสร้างการด าเนินงาน การบริหาร (Re Structuring) ครัง้

ใหญ่ ลดขนำดองคก์รใหเ้หมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ และสถำนกำรณเ์ศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลใหบ้ริษัท

สำมำรถลดตน้ทนุกำรผลิต กำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ยอดขำยทยอยปรบัตวั

เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

(ก) Trading Business  

แบบ Business-to-Business  คำดกำรณว่์ำน่ำจะสรำ้งรำยไดป้ระมำณ 410 ลำ้นบำท 

1) General Trade รำ้นคำ้ปลีกขนำดเล็ก เช่น รำ้นขำยของช ำ โดยมีผูก้ระจำยสินคำ้แลว้ทัง้สิน้ 13 รำย สำมำรถสรำ้ง
หนำ้รำ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 8,600 แห่ง ซึ่งจะพฒันำใหร้ำคำสินคำ้ลงมำอยู่ในตลำดมวลชน 

2) Modern Trade เช่น รำ้นในหำ้งสรรพสินคำ้ ปัจจบุนัมีประมำณ 3,000-4,000 แห่งแลว้ ซึ่งมีแผนจะเพิ่มขึน้ใหเ้ป็น 
6,000 จดุจ ำหน่ำย 
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(ข) รำ้นคำ้ปลีก บริษัทฯ มีแผนกำรลงทุนในกำรปรบัปรุงรำ้นคำ้ปลีกเบือ้งตน้ประมำณ 20 สำขำและแผนขยำยเปิด
สำขำเพิ่มเติม โดยใหค้วำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงพัฒนำภำพลักษณ์รำ้นคำ้ปลีกเป็นอย่ำงแรกใช้เงินสดเพื่อ

ปรับปรุงร้ำนค้ำปลีกตำมรูปแบบใหม่ เพื่อให้ภำพลักษณ์ร ้ำนค้ำปลีกดีขึน้ และลงทุนเปลี่ยนแปลงระบบ
คอมพิวเตอรข์องบรษิัทที่ตอ้งมีกำรปรบัปรุงตำมอำยรุอบกำรใชง้ำน 

1) รูปแบบของรำ้นใหก้ำรจัดวำงสินคำ้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึน้ เพื่อน ำสินคำ้ที่ปรับใหม่เข้ำไปวำงใหเ้หมำะกับ
ภำพลกัษณข์องบรษิัทฯ 

2) กำรออกแบบบรกิำรใหต้อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกกว่ำเดิม  

3) BEAUTY BUFFET ใหแ้สดงแบรนดท์ี่เป็นภำพลกัษณด์ำ้นกำรสื่อสำรต่อผูบ้รโิภค  

4) กำรจดัวำงสินคำ้ รวมถึงพรีเซนเตอรส์ินคำ้ เพื่อดงึดดูผูบ้รโิภค 
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(ค) Overseas Business 

เป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ส  ำคญัของบรษิัทเช่นกนั คำดกำรณว่์ำปี 2565 นีจ้ะมียอดขำย
รวมประมำณ 250 ลำ้นบำท จำกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใน 13 ประเทศ และมีแผนจะเร่งขยำยตัวใน
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ประมาณการผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 
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คำดกำรณว่์ำบริษัทจะมีรำยไดเ้พิ่มขึน้เป็น 680 ลำ้นบำท โดยเติบโตรอ้ยละ 65 สำมำรถสรำ้งก ำไรขัน้ตน้ (gross 
profit margin) ไดม้ำกกว่ำปี 2564 ประมำณรอ้ยละ 109 โดยมีสดัส่วนรำยไดเ้ป็นไปตำมแผนภำพขำ้งตน้ซึ่งจำกเดิมที่ 
พึ่งพิงอยู่กับรำ้นคำ้ปลีกถึงรอ้ยละ 90  แต่บริษัทฯ จะไม่ใช่แค่เพียงรำ้นขำยเครื่องส ำอำงแบรนดไ์ทย แต่จะมีกำรท ำ
ตลำดใหค้รบ 360 องศำ โดยกำรด ำเนินตำมกำรปรบัธุรกิจทัง้ 3 ดำ้นของบรษิัท 

ตลำดซึ่งมีขนำดประมำณ 200,000 ลำ้นบำท ที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ตลำด
ค่อนขำ้งติดลบและหดตวัลง หำกแบ่งเป็นรำยผลิตภณัฑใ์น 6 ดำ้น  

1) ดำ้นกำรดแูลผิว 
2) ดำ้นผม 
3) เครื่องส ำอำง  
4) ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด 
5) น ำ้หอม  
6) ผลิตภณัฑด์แูลช่องปำก ซึ่งจะน ำออกตลำดในช่วงไตรมำส 3 และ 4 ของปี 2565 

ปี 2563 ตลำดหดตวัประมำณรอ้ยละ 8  
ปี 2564 งำนวิจัยเผยว่ำหดตัวประมำณรอ้ยละ 10-15 ซึ่งตลำด Luxury Brand เองก็หดตัวลดลงเช่นกัน ซึ่ง

บรษิัทฯ เองก็ตอ้งรกัษำกำรเติบโตใหด้ีเช่นกนั หรือรกัษำกำรติดลบใหน้อ้ยที่สดุ  
ปี 2565 อตัรำกำรเติบโตของตลำดปรบัเป็นบวกอย่ำงนอ้ยรอ้ยละ 2 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถ

ปรบัตวัใหผ้ลกำรด ำเนินงำนดีขึน้ได ้ 
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กำรตลำดและสินคำ้ของบรษัิท 
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พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่ำวำระนีเ้ป็นวำระรำยงำนเพื่อรบัทรำบ หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรซกัถำม กรุณำสอบถำมใน
วำระที่ 10 วำระพิจำรณำเรื่องอื่นๆ และถือว่ำที่ประชุมรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี  2564 
และแผนงำนที่จะด ำเนินกำรในปี 2565 แลว้ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดใน
วำระนี ้ 

นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส  ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งไดร้บักำรตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และ
ไดร้บักำรอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรประชมุคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 เป็น
ที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย: บำท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

สินทรพัยร์วม 974,102,634.22 

หนีส้ินรวม 200,493,612.70 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 773,609,021.52 

รำยไดร้วม 441,819,155.52 

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได ้ (94,374,814.74) 

ก ำไรสทุธิ (80,768,076.01) 

ก ำไรต่อหุน้ (0.03) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หุน้) 2,994,193,535 

รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2564 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR CODE พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไ รขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ดงักลำ่ว ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้
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มต ิ อนมุตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
ตำมที่ประธำนฯ เสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,141,595,723 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,037,008,445 90.8385 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0001 
(3) งดออกเสียง 104,586,278 9.1614 
 รวมจ านวนเสียง 1,141,595,723 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2564 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดในวำระนี ้ 

นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค ำนึงถึงผล
ประกอบกำรและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยำวเป็นส ำคญั ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้
ตำมนยัของมำตรำ 115 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และ
ตำมขอ้บังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งหำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขำดทนุสะสมอยู่หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบกำรขำดทุนมลูค่ำ 80,768,076.01 บำท (แปดสิบลำ้นเจ็ดแสน
หกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหกบำทหนึ่งสตำงค์) ส่งผลใหบ้ริษัทไม่อำจจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ได ้บริษัทจึงมีควำม
จ ำเป็นตอ้งงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 และงดกำรจดัสรรก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำก
บริษัทมีทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 30,226,100 บำท (สำมสิบลำ้นสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งรอ้ยบำทถว้น) ซึ่งมี
จ  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ ำนวน 302,261,000 บำท (สำมรอ้ยสองลำ้นสองแสนหกหมื่น
หนึ่งพันบำทถว้น) ครบเรียบรอ้ยแลว้ ตำมนัยของมำตรำ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด และตำมขอ้บังคับของ
บริษัทขอ้ 58 ซึ่งก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของ
ก ำไรสทุธิประจ ำปี หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) 
ของทนุจดทะเบียน 

ดงันัน้ บรษิัทจึงจะงดกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำและอนมุตัิงดกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้
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มต ิ อนุมตัิงดกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 โดย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีเงินทนุส ำรองจ ำนวน 30,226,100 บำท ซึ่งครบถว้นเท่ำกับรอ้ยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนบริษัทจ ำนวน 302,261,000 บำท บริษัทจึงไม่จ ำเป็นตอ้งจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยอีก 
และงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,141,595,723 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,023,259,445 89.6341 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
(3) งดออกเสียง 118,336,278 10.3659 
 รวมจ านวนเสียง 1,141,595,723 100.0000 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ในวำระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มำประชุม โดยไม่นับจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมกำรและโบนัส
กรรมกำร 

ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 25 ก ำหนดว่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก ำหนด 
และกรรมกำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบรษิัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบ
แทนในลกัษณะอื่น ตำมขอ้บังคับหรือตำมที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลกัเกณฑแ์ละจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนัน้
ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนครัง้ที่  
1/2565 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2565 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจำรณำอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ แลว้ 
เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

1. เสนอค่ำตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2565 ในอตัรำเดิมเท่ำกับปี 2564 จำกมติที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 และมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 
เม่ือวนัที่ 27 เมษำยน 2564 ซึ่งไดอ้นมุตัิไว ้โดยมีรำยละเอียดที่ขออนมุตัิดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ ปี 2565 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี 2564 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

1. ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัท 

• ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

 
19,325 บำท 

 
19,325 บำท 
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ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ ปี 2565 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี 2564 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

• กรรมกำรบรษิัท 14,494 บำท 14,494 บำท 

2.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

• กรรมกำรตรวจสอบ 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

3.  ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

• ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 

• กรรมกำรสรรหำฯ 

 
 

19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
 

19,325 บำท 
14,494 บำท 

4.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

• ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุ เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะผูบ้รหิำรแลว้ 
และบรษิัทไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิัทโดยแยกเป็นรำยบคุคลและประเภทค่ำตอบแทนให้
สำธำรณชนทรำบในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี เพื่อควำมโปร่งใส
และตรงตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  

2. เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรที่จ่ำยในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนสัจำกผลประกอบกำรปี 2564 
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด  19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบกำรของบริษัท มีผลประกอบกำรขำดทุนมลูค่ำ 80,768,076.01 บำท (แปดสิบลำ้นเจ็ดแสนหกหมื่น
แปดพนัเจ็ดสิบหกบำทหนึ่งสตำงค)์ ดงันัน้เพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบดงักลำ่ว คณะกรรมกำรบรษิัทมีควำม
ประสงคไ์ม่ขอรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของโบนสักรรมกำรส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2564 ที่จะจ่ำยในปี 2565 

พิธีกรแจง้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่ำในวำระค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2565 
และวำระค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบโบนสักรรมกำรที่จ่ำยในปี 2565 นี ้ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ นำยแพทยส์วิุน ไกรภเูบศ 
นำงสำวธัญญำภรณ ์ไกรภเูบศ และ นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์ 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 เป็นแต่ละรำยกำร ที่ประชมุ
ไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมตัิค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 ตำมที่ประธำนฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกซึ่งไม่น้อย
กว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุ โดยไม่นบัจ ำนวนหุน้ของผูท้ี่มีสว่นไดเ้สีย ซึ่ง
มีรำยละเอียดดงันี ้
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1. เสนอค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2565 ในอัตรำเดิมเท่ำกับปี 2564 จำกมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 และมติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2564 ซึ่งไดอ้นมุตัิไว ้โดยมีรำยละเอียดที่ขออนมุตัิดงันี ้

 

ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชุม เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะ
ผูบ้ริหำรแลว้ และบริษัทไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยแยกเป็นรำยบุคคล
และประเภทค่ำตอบแทนใหส้ำธำรณชนทรำบในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี เพื่อควำมโปรง่ใสและตรงตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  

2. เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรที่จ่ำยในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนสัจำกผลประกอบกำรปี 2564 สืบเนื่อง
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวร ัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบกำรของบริษัท มีผลประกอบกำรขำดทุนมลูค่ำ 80,768,076.01 บำท (แปดสิบลำ้นเจ็ดแสนหก
หมื่นแปดพันเจ็ดสิบหกบำทหนึ่งสตำงค)์ ดังนั้นเพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบดังกล่ำว คณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมประสงคไ์ม่ขอรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของโบนัสกรรมกำรส ำหรบัผลประกอบกำรปี 
2564 ที่จะจ่ำยในปี 2565 

 

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ 

ปี 2565 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี 
2564 

ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

1. ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัท 

 ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

 กรรมกำรบรษิัท 

 

19,325 

14,494 

 

19,325 

14,494 

2.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 

19,325 

14,494 

 

19,325 

14,494 

3.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 

 กรรมกำรสรรหำฯ 

 

 

19,325 

14,494 

 

 

19,325 

14,494 

4. ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง   

 ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

 กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

19,325 

14,494 

19,325 

14,494 
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 (5.1)  โดยอนมุตัิค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัทประจ ำปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 392,296,101 79.4888 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 101,226,622 20.5110 
 รวมจ านวนเสียง 493,523,723 100.0000 

(5.2)  โดยอนมุตัิค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 392,436,445 79.5172 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 101,086,278 20.4826 
 รวมจ านวนเสียง 493,523,723 100.0000 

(5.3)  โดยอนมุตัิค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 392,453,445 79.5207 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 101,069,278 20.4791 
 รวมจ านวนเสียง 493,523,723 100.0000 

(5.4)  โดยอนมุตัิค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงประจ ำปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 392,436,445 79.5172 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 101,086,278 20.4826 
 รวมจ านวนเสียง 493,523,723 100.0000 

(5.5) โดยอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรที่จ่ำยในปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 392,453,445 79.5207 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 101,069,278 20.4791 
 รวมจ านวนเสียง 493,523,723 100.0000 
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วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565 

ประธำนฯ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 49 ก ำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมคณุสมบตัิของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษัทจึงจ ำเป็นจะตอ้งพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ซึ่งส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์ห้
ควำมเห็นชอบและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 ทัง้นี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ซึ่งมีรำยชื่อดังต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมขอ้เสนอบริกำร
สอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีเสนอมำส ำหรบับริษัทเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,260,000 บำท (หนึ่งลำ้นสองแสนหกหมื่นบำทถ้วน) 
ในอตัรำเท่ำเดิมกบัปี 2564  

 ชื่อผูส้อบบญัชี ใบอนญุำตเลขที่ 

(1)  นำงสำวกมลเมตต ์ กฤตยำเกียรณ ์ 10435 

(2)  นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ ์ 2982 

(3)  นำยวิโรจน ์สจัจธรรมนกุลู 5128 

(4)  นำยนพฤกษ ์พิษณวุงษ ์ 7764 

เมื่อเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตประจ ำปี 2564 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2564 

(ปีทีผ่่านมา) 

(บาท) 

ค่ำสอบบญัชีและค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบรษิัท (Audit Fee) 

1,260,000 1,260,000 

ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 

รวม 1,260,000 1,260,000 

ทัง้นี ้บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีซึ่งส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยใ์หค้วำมเห็นชอบและเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท มีผลกำรปฎิบตัิงำนอยู่ในเกณฑท์ี่ดี ไม่มีควำมสมัพันธ์ 
และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำว จึงมีควำมเป็นอิสระในกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัท 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต
ประจ ำปี 2565 ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติดงันี ้
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มต ิ อนุมตัิแต่งตัง้นำงสำวกมลเมตต ์กฤตยำเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 10435 นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 2982 นำยวิโรจน ์สจัจธรรมนกุูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 5128 และนำยนพฤกษ์ 
พิษณุวงษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 7764 จำก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2565 และอนุมตัิค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตประจ ำปี 2565 เป็น
จ ำนวนเงิน 1,260,000 บำท (หนึ่งลำ้นสองแสนหกหมื่นบำทถว้น) ตำมที่ประธำนฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขำ้ง
มำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนน
ในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,141,595,723 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,040,525,445 91.1466 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0001 
(3) งดออกเสียง 101,069,278 8.8533 
 รวมจ านวนเสียง 1,141,595,723 100.0000 

วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายช่ือกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งต้ังกรรมการเข้าแทน 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดใน
วำระนี ้ 

นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระในปี 2565 ไดแ้ก่ พนัเอก
อรรถพล ศรีสงัวำลย ์นำยสวิุน ไกรภูเบศ และนำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในกำรพิจำรณำ
วำระนี ้และเพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรประชุม ประธำนฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ
ทัง้ 3 ท่ำนออกจำกหอ้งประชมุเพื่อพกัในหอ้งรบัรองจนกว่ำกำรประชมุในวำระนีจ้ะเสรจ็สิน้ 

เมื่อกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนที่ครบก ำหนดออกตำมวำระไดอ้อกนอกหอ้งประชุมแลว้ พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่ำในปี 2565 
กรรมกำรของบรษิัทที่จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งมีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึ่งคิดเป็นอตัรำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด ไดแ้ก่  

1) พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย ์   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
2) นำยสวิุน ไกรภเูบศ   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
3) นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

บรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี ้กลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ซึ่งไดแ้ก่  

• พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย ์ เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
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• นำยสวิุน ไกรภเูบศ  เป็นกรรมกำร และ 

• นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์ เป็นกรรมกำร  

ทัง้นี ้รำยละเอียดขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรดงัที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแต่งตัง้ใหก้ลบัเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมัติกำรก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรซึ่งครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง คือ พันเอกอรรถพล ศรีสังวำลย์ ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ นำยสุวิน ไกรภูเบศ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และนำงสำว
มณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก
วำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

(7.1) อนมุตัิแต่งตัง้พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,141,595,723 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,040,508,445 91.1451 
(2) ไม่เห็นดว้ย 18,000 0.0016 
(3) งดออกเสียง 101,069,278 8.8533 
 รวมจ านวนเสียง 1,141,595,723 100.0000 

(7.2) อนมุตัิแต่งตัง้นำยสวิุน ไกรภเูบศ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,141,595,723 หุน้  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,038,162,645  90.9396 
(2) ไม่เห็นดว้ย 2,363,800 0.2071  
(3) งดออกเสียง 101,069,278 8.8533 
 รวมจ านวนเสียง 1,141,595,723 100.0000  

(7.3) อนมุตัิแต่งตัง้นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,141,595,723 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,038,222,945 90.9449 
(2) ไม่เห็นดว้ย 2,303,500 0.2018 
(3) งดออกเสียง 101,069,278 8.8533 
 รวมจ านวนเสียง 1,141,595,723 100.0000 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 
บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดใน
วำระนี ้ 

นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำว่ำตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 เมื่อ
วนัที่ 25 เมษำยน 2559 มีมติอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้ ้นละ 
0.10 บำทเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขำยแก่กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรและ/หรือ
พนกังำนของบริษัท (ESOP Warrant-1) ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี รำคำกำรใชส้ิทธิ 5 บำทต่อหุน้ และอตัรำกำรใชส้ิทธิ
เป็น 1:1 หน่วย เพื่อเสริมสรำ้งขวัญก ำลงัใจใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทที่มีควำมตั้งใจทุ่มเทและควำม
เสียสละ และจูงใจบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพใหร้่วมท ำงำนกับบริษัทต่อไปในระยะยำว โดยเมื่อ
สิน้สดุโครงกำรมีจ ำนวนหุน้สำมญัจำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ 6,868,535 หุน้ และมหีุน้สำมญัคงเหลือจำกกำรใชส้ิทธิ
แปลงสภำพ 15,741,465 หุน้  

ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 2559 อนมุตัิใหอ้อกหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใช้
สิทธิแปลงสภำพ (ESOP Warrant-1) 
จ ำนวนหุน้สำมญัจำกกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพ  
จ านวนคงเหลือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

22,610,000 หุน้ 
 
 6,868,535 หุน้ 
15,741,465 หุ้น 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,993,500 บำท ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตำมควำมในมำตรำ 140 แห่งพ.ร.บ. บริษัท
มหำชนจ ำกัด จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 300,993,500  บำท เป็น 299,419,353.50 บำท โดยกำรตัด
หุน้จดทะเบียนที่จ  ำหน่ำยไม่ได ้ซึ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 15,741,465 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10  บำท เพื่อให้
สอดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 31 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด จึงควร
พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ควำมเดิมและใหใ้ชข้อ้ควำมดังต่อไปนี ้
แทน  

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 299,419,353.50 บำท (สองรอ้ยเกำ้สิบเกำ้ลำ้นสี่แสนหนึ่งหมื่นเกำ้พนัสำมรอ้ยหำ้สิบ
สำมบำทหำ้สิบสตำงค)์ 
แบ่งออกเป็น 2,994,193,535 หุน้ (สองพนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบสี่ลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นสำมพนัหำ้รอ้ยสำมสิบหำ้
หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท (สบิสตำงค)์ 
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โดยแยกออกเป็น 
หุน้สำมญั 2,994,193,535 หุน้ (สองพนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบสี่ลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นสำมพนัหำ้รอ้ยสำมสิบหำ้หุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ์   -   หุน้ (     -    ) 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรตัดหุน้จดทะเบียนที่จ  ำหน่ำย
ไม่ไดแ้ละกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัท ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติดงันี ้

มต ิ อนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจำก 300,993,500.00 บำท เป็น 299,419,353.50 บำท โดยกำรตดัหุน้
จดทะเบียนที่จ  ำหน่ำยไม่ได้ ซึ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 15,741,465 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท และ
อนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจดทะเบียนต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และอนุมัติกำรก ำหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในกำรจด
ทะเบียนลดทนุและแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจ
แกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำย
ทะเบียนเพื่อใหก้ำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ์ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,145,279,423 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,043,692,145 91.1299 
(2) ไม่เห็นดว้ย 18,000 0.0016 
(3) งดออกเสียง 101,569,278 8.8685 
 รวมจ านวนเสียง 1,145,279,423 100.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดใน
วำระนี ้ 

นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำว่ำเพื่อเป็นกำรรองรบักำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตที่จะขยำยตัว
และเติบโตจึงจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท โดยใหแ้กไ้ขวตัถปุระสงคข์อ้ 31 เป็นดงันี ้

(31) ประกอบกิจกำรคำ้ขำย จ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่งสินค้ำ และผลิตภัณฑท์ุกชนิดตำมวัตถุประสงค์
ของบริษัท โดยวิธีธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงให้แก่ลูกค้ำและผู้บริโภค จ ำหน่ำยผ่ำนแค๊ต
ตำล๊อค จ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นค้ำของบริษัท จ ำหน่ำยผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต หรือลักษณะธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์จ ำหน่ำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย และเวปไซตข์องตัวแทนจ ำหน่ำย หรือคู่คำ้ทำงธุรกิจ 
(ทัง้นีม้ิใช่ธุรกิจขำยตรง) 
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และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 ดงันี ้

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ ำนวน 39 ขอ้ 

นอกจำกนี ้เห็นสมควรเสนอใหอ้นมุตัิกำรก ำหนดใหบ้คุคลที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำ
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนเพื่อใหก้ำรจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 
เรื่อง วตัถปุระสงคข์องบรษิัท ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมตัิกำรแกไ้ขวตัถุประสงคข์อ้ 31 และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื่อง วตัถุประสงคข์องบริษัท พรอ้ม
รบัทรำบและอนุมัติกำรก ำหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ข
และเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำย
ทะเบียนเพื่อใหก้ำรจดทะเบียนเสรจ็สมบูรณ์ตำมที่ประธำนฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,145,279,423 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,043,709,145 91.1314 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0001 
(3) งดออกเสียง 101,569,278 8.8685 
 รวมจ านวนเสียง 1,145,279,423 100.0000 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ แต่มีผูถื้อหุน้สอบถำมค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกิจกำรของ
บรษิัท โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปนี ้ 

1. นายณัฐพล ปักชัยเจริญกุล ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ ผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชำมีควำมคืบหนำ้
อย่ำงไรบำ้ง รวมถึงผลิตภณัฑ ์CBD ที่เป็นตวัช่วยใหห้ลบัลกึซึ่งมีควำมตอ้งกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์  ตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ว่ำ ผลิตภัณฑ์ CBD บริษัทมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของประเทศไทยอันมีขอ้จ ำกัดในเรื่องนี ้
พอสมควร สินคำ้ของบริษัทฯ ที่ออกมำตอนนีจ้ึงมีเฉพำะผลิตภัณฑบ์ ำรุงหน้ำที่ใช้ส่วนผสมจำกกัญชงซึ่ง
ออกมำจ ำหน่ำยแลว้ 1 ผลิตภณัฑ ์แต่อย่ำงไรก็ตำม แมบ้ริษัทฯ จะพฒันำผลิตภณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่องไม่ไดม้ีกำร
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ด ำเนินกำรล่ำช้ำแต่อย่ำงใด แต่ค ำนึงถึงกฎหมำยของประเทศไทยด้วย รวมถึงเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ด้ำน
สขุภำพของประชำชนก็ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัที่กฎหมำยก ำหนด  

2. คุณภูวนาศ ณ สงขลา ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ กำรขำดทุนของบริษัทในปี 2564 ประมำณกว่ำ 80,000,000 
บำท บรษิัทฯ มีแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำเรื่องนีอ้ย่ำงไร 

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ว่ำ ในปี 2565 เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด 19 สง่ผลใหก้ำรท่องเที่ยวหำยไปและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมกำรจบัจ่ำยของผูบ้ริโภค
ลดลง บริษัทจึงด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัทโดยกำรปิดรำ้นคำ้ปลีกหลำยแห่งและเพิ่มช่องทำงจัด
จ ำหน่ำยอื่นใหเ้ป็นกำรกระจำยสินคำ้ในทุกช่องทำง ปรับรูปแบบรำ้นคำ้ปลีก รูปแบบสินคำ้ที่จัดจ ำหน่ำย 
รูปแบบกำรใหบ้รกิำร พฒันำ upskilled branding รวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรขำยสินคำ้ในต่ำงประเทศ  

หำกท ำไดต้ำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไวส้  ำหรบัปี 2565 และภำยในไตรมำส 2 ของปี 2565 สถำนกำรณก์ำรแพร่
ระบำดของโควิด 19 ดีขึน้ คำดว่ำจะลำ้งขำดทนุสะสมไดใ้นปี 2566 และอำจท ำใหส้ำมำรถปันผลได ้อย่ำงไรก็
ตำม เป็นเพียงกำรคำดกำรณต์ำมแผนงำนที่วำงไว ้แต่ยงัตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัส ำคญัคือกำรแพร่ระบำดของโค
วิด 19 ในไตรมำส 2 ต่อไป แมว่้ำค่ำใชจ้่ำยของบริษัทจะต ่ำสดุนบัแต่บริษัทเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ในแง่
กำรบรหิำรกำรจดักำรเช่นนี ้หำกยอดขำยปรบัตวัสงูขึน้ GP ของบรษิัทเพิ่มสงูขึน้ จะท ำใหบ้รษิัทสำมำรถแกไ้ข
ปัญหำขำดทนุสะสมได ้ 

3. ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ ปัจจบุนัมีผูค้ำ้รำยอื่นจ ำหน่ำยสินคำ้บำงประเภทที่เหมือนกบับริษัทจ ำนวนมำก บรษิัทฯ
มีวิธีรบัมือกบักำรแข่งขนับน e-Commerce อย่ำงไรบำ้ง 

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมของผู้ถือหุน้ว่ำ ในช่วง 3-4 ปีนี ้e-Commerce ของบริษัท
เติบโตสูงสุดมำกกว่ำร้อยละ 30 ต่อปี แต่สัดส่วนของ e-Commerce หำกเทียบกับสัดส่วนกำรขำยใน
ต่ำงประเทศของบรษิัทซึ่งมีมำกกว่ำ ท ำให ้e-Commerce ของบรษิัทดไูม่มำก 

อย่ำงไรก็ตำม หำกเทียบกบัผูค้ำ้รำยอื่นใน e-Commerce สดัสว่นตลำดของบรษิัทฯ มีขนำดใหญ่ โดยปีที่แลว้
ทำงบรษิัทฯ ท ำสดัสว่นของ e-Commerce ประมำณ 50 ลำ้นบำท และใน 2565 ทำงบรษิัทคำดว่ำบริษัทจะมี
สดัสว่นตลำดอยู่ประมำณ 80 ลำ้นบำท บรษิัทฯ จึงถือเป็นรำยส ำคญัในตลำดเช่นกนั 

4. นายสนธยา พิริยะกิตไพบูลย ์สอบถำมว่ำ เรื่องกำรปรบัโครงสรำ้งปี 2565 เนื่องจำกไตรมำสแรกสำมำรถ
เพิ่มยอดจ ำหน่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศไดห้รือไม่ 

ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ว่ำ เนื่องจำกเงื่อนไขของควำมโปร่งใสของข้อมูล 
จึงไม่สำมำรถตอบไดช้ดัเจน แต่โดยภำพรวมยอดขำยมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้ และประเด็นมีก ำไรหรือขำดทนุ
หรือไม่ เนื่องจำกงบก ำไรขำดทนุยงัไม่แลว้เสรจ็ จึงยงัไม่สำมำรถตอบค ำถำมในประเด็นนีไ้ด ้
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5. นายพีระวัฒน ์ทวีวัฒน ์สอบถำมว่ำ สถำนภำพทำงตลำดเครื่องส ำอำงปัจจบุนั เป็นอย่ำงไร และด ำเนินกำร
อย่ำงไรกบัตน้ทนุสินคำ้ที่เพิ่มขึน้ 

ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  ตอบค ำถำมของผู้ถือหุน้ว่ำ ตลำดเครื่องส ำอำงปัจจุบันมีสภำพทำง
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด 19 คงตอ้งมีปัจจยักำรจดักำรที่
ลดนอ้ยลง รำคำจึงตอ้งสอดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกิจของแต่ละสงัคม กล่ำวคือผูบ้ริโภคจะเลือกใชส้ินคำ้ที่มี
รำคำถกูลงและคุม้ค่ำมำกขึน้ โดยบรษิัทไดว้ำงแผนรองรบั โดยกำรปรบัรำคำสินคำ้ใหเ้หมำะกบัตลำดมวลชน
โดยมุ่งเนน้ถึงควำมคุม้ค่ำ เพื่อท ำใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบนอ้ยลง บริษัทคำดกำรณว่์ำสินคำ้ที่มีรำคำสงูจะ
ไดร้บัผลกระทบสงู แต่บรษิัทฯ ก็ไดท้  ำผลิตภณัฑท์ี่รำคำสมเหตสุมผลและสำมำรถเขำ้ถึงไดท้กุคน และบรษิัทฯ 
เนน้เรื่องควำมสวยเป็นของทกุคน จึงคำดกำรณว่์ำไม่น่ำไดร้บัผลกระทบมำกนกั เนื่องจำกวำงแผนกำรตลำด
สินคำ้ไวส้  ำหรบัผูบ้รโิภคในทกุกลุม่  

6. ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ ผลิตภณัฑใ์นปี 2565 สินคำ้ใหม่ที่ออกมำมีสว่นผสมจำกกญัชงหรือไม ่

ดร.พีระพงษ ์ กิติเวชโภคาวัฒน ์ ตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ว่ำ ในปี 2565 จะมีสินคำ้ใหม่เนน้ไปที่กำรบ ำรุง
ผิว ไม่ว่ำจะเป็นน ำ้ตบ วิตำมินซี สบู่หรือโฟมลำ้งหนำ้ ที่ก ำลงัเป็นที่ตอ้งกำรสงูโดยผลิตภณัฑโ์ฟมลำ้งหนำ้ของ
บริษัทฯ น่ำจะเป็นผลิตภัณฑท์ี่จ  ำหน่ำยได้มำกที่สุดมำกกว่ำยี่หอ้อื่น และบริษัทฯ ได้กระจำยสินคำ้นีไ้ป
มำกกว่ำ 20 ประเทศ ทั้งนี ้ ในปี 2565 นี ้ บริษัทฯ วำงแผนกำรจัดจ ำหน่ำยบริเวณตะวันออกกลำง ส่วน
ผลิตภณัฑจ์ำกกญัชง และกญัชำยงัมีขอ้จ ำกดัดำ้นกฎหมำยของประเทศไทยอยู่  

7. ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ รูปแบบกำรรบัรูก้ำรวำงสินคำ้ที่รำ้นคำ้วำงจ ำหน่ำย เช่น Eve and Boy เป็นอย่ำงไร  

ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  ตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ว่ำ ยอดกำรจ ำหน่ำยของบริษัทฯ ดีขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีชั้นวำงผลิตภัณฑข์อง BEAUTY BUFFET เป็นของตัวเองในรำ้นคำ้ทันสมัยต่ำง ๆ ซึ่งเดิม
ผลิตภัณฑจ์ะถูกวำงจ ำหน่ำยในรำ้นค้ำปลีกของทำงบริษัทฯ เอง แต่ปัจจุบันสินคำ้ไดถู้กวำงจ ำหน่ำยใน
หำ้งสรรพสินคำ้ส ำคญัและรำ้นคำ้ทนัสมยัมำกมำย บรษิัทฯ ไดด้ ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อผลกัดนัใหแ้บรนด ์
BEAUTY BUFFET กลบัมำยืนในตลำด  

8. ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ บรษิัทมีวิธีบรหิำรสินคำ้หมดอำยอุย่ำงไร 

ดร.พีระพงษ ์ กิติเวชโภคาวัฒน ์ ตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ว่ำ บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินคำ้
ไดเ้ป็นอย่ำงดี แต่เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ท ำใหใ้นช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัท
ประสบปัญหำเรื่องสินคำ้หมดอำย ุตอ้งมีกำรท ำลำยสินคำ้ที่หมดอำยเุพื่อรกัษำคณุภำพของสินคำ้  

บรษิัทฯ มีกำรบรหิำรจดักำรเรื่อง turnover index ซึ่งยงัถือว่ำอยู่ในจดุที่ควบคมุไดแ้ละคำดหมำยว่ำจะปรบัตวั
ไดด้ีขึน้ บริษัทวำงเป้ำว่ำไม่นอ้ยกว่ำ 4 รอบต่อปี มี inventory days รำว 120 วัน ซึ่งอยู่ในวิสยัที่ควบคุมได ้
อย่ำงไรก็ตำม ในรำยย่อยที่บรษิัทฯ ควบคมุสินคำ้หมดอำยหุรือสินคำ้คงเหลือหมดอำยจุะมีมำตรกำรแกไ้ขใน
แต่ละขัน้ตอนไดต้ำมล ำดบั 
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9. ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เรื่องของกำรเสนอใหบ้ริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่อเนื่อง และ
ประชำสมัพนัธส์ินคำ้ของบรษิัท 

ดร.พีระพงษ ์ กิติเวชโภคาวัฒน ์ ตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ว่ำ ในปี 2565 นี ้คำดกำรณว่์ำกำรตลำดของทำง
บรษิัทน่ำจะน ำหนำ้ผูค้ำ้รำยอื่น ๆ มีกิจกรรมต่ำง ๆ มำกขึน้เม่ือผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ เขำ้สูต่ลำดมวลชนและ
เขำ้สูผู่ก้ระจำยสินคำ้มำกขึน้  
อย่ำงไรก็ตำม ยงัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโรคโควิด 19 ต่อไป เช่น สำธำรณรฐั
ประชำชนจีนที่ยงัไม่เปิดประเทศ ส่วนตลำดในประเทศไทยแปรผนัตำมข่ำวสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโรคโควิด 19 
ซึ่งจะมีผลกระทบัโดยทนัทีต่อยอดขำยของบรษิัทฯ สว่นส ำคญัที่สดุ คือค่ำใชจ้่ำยสว่นกลำงเป็นหลกั ทัง้นี ้เม่ือ
สถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโรคโควิด 19 ดีขึน้ บริษัทฯ จะยงัคงสำมำรถขยำยธุรกิจได ้คำดกำรณว่์ำในครึง่ปี
หลงัของปี 2565 เป็นตน้ไป สถำนกำรณพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะกลบัสู่สภำวะ เกือบปกติและส่งผลดีต่อ
ธุรกิจของบรษิัท ฯ 
 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องใหท้ี่ประชมุพิจำรณำ ประธำนฯ จึงกล่ำวขอขอบพระคณุท่ำนผูถื้อหุน้และผูท้ี่เขำ้ร่วมประชมุทกุ
ท่ำนที่สละเวลำมำในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ปี 2565 ของบรษิัทฯ และดว้ยควำมห่วงใยในสขุภำพขอใหท้กุท่ำนดแูล
รกัษำสขุภำพ สวมหนำ้กำกอนำมยั เวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้โรคโควิด 19 และกลำ่วปิด
กำรประชมุในเวลำ 15.30 น. 

 
 

      

(นำยสวิุน ไกรภเูบศ) 
        ประธำนกรรมกำรและประธำนในที่ประชมุ 

 

  
 

(นำงดำรณี ปะเถตงั) 
   เลขำนกุำรบรษิัท 
 

 


