
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท บวิตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

 
บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน)  

ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 10/915 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 
โทรศพัท ์02-9460700-6  แฟกซ ์02-9461571  เวบ็ไซต ์www.beautycommunity.co.th 

 
 
 
 

 
งดแจกของช ำรว่ย 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
บริษัท  บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จ ากัด  (มหาชน) เลขที ่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 
แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
ผูถื้อหุน้สำมำรถลงทะเบียนเขำ้ระบบ E-AGM ไดต้ัง้แต่เวลำ 12.30 น.  
ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเข้ำร่วมประชุมขอใหส้่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผูถื้อหุน้
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ส่งเอกสำรยืนยนัตวัตน
มำยงับรษิัทภำยในวันจันทรท์ี ่25 เมษายน 2565 ผ่ำนช่องทำง 
- อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรือ  
- ทำงไปรษณีย ์: เลขำนกุำรบรษิัท 

บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์
เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 

http://www.beautycommunity.co.th/
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งดแจกของช ำรว่ย1 

วนัท่ี 04 เมษำยน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ส่ิงที่แนบมำดว้ย  

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1)  

2.  รำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2) 

3.  ส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ ส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ในรูปแบบ 
QR CODE (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3)  

4.  ขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4)  

5.  ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5) 

6.  แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6)  

7.  เอกสำรและหลกัฐำนท่ีตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชมุ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7)  

8.  ขอ้มลูเก่ียวกับกรรมกำรอิสระที่บริษัทก ำหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชข้อ้มลูดงักล่ำว
ในกรณีที่ประสงคจ์ะเลือกกรรมกำรอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8)  

9.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9)  

10.  ค ำชีแ้จงขัน้ตอนปฏิบตัิในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 10)  

11. ค ำชีแ้จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน กำรแจ้งผลคะแนน และวิ ธีถำมค ำถำม  ในกำร
ประชุมผ่ำนส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 11) 

12. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 12) 

ดว้ยควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ยังคงขยำย
ขอบเขตกำรแพร่ระบำดในหลำยพืน้ที่ทั่วประเทศ คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดต้ระหนักและห่วงใยต่อสุขภำพและ
ควำมปลอดภยัของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะและผูท้ี่มีส่วนรว่มในกำรประชมุ 

ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมกำร บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2565 ไดม้ีดุลยพินิจให้
ก ำหนดรูปแบบกำรจัดประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. ในรูปแบบ
กำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ำยทอดสดจำกหอ้งประชมุบรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 50/1-3 
ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 โดยเปิดใหล้งทะเบียนตัง้แต่เวลำ 12.30 น.  

 
1 เพ่ือปฏิบตัิตำมนโยบำยของสมำคมส่งเสริมผูล้งทนุไทยที่ไดร้ณรงคใ์หบ้ริษัทจดทะเบียนงดแจกของช ำร่วยในงำนประชุมผูถ้ือหุน้เนื่องจำกสมำคมฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรจัด
ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้เขำ้รว่มประชุมเพ่ือรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรของกิจกำรที่ผูล้งทนุตดัสินใจเขำ้ไปลงทุนเป็นส ำคัญ และเพ่ือ
เป็นกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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โดยบริษัทไดป้ระกำศใหท้รำบถึงก ำหนดกำรประชุมผูถื้อหุน้และวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2565 
ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตัง้แต่วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2565 และเพื่อกำรปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2565 พรอ้มทั้ง
เอกสำรประกอบกำรประชุม ฉบบัภำษำไทย และภำษำองักฤษบนเว็บไซตข์องบริษัท  (www.beautycommunity.co.th) 
เป็นกำรล่วงหนำ้ ตัง้แต่วนัท่ี 04 เมษำยน 2565 เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลำศกึษำขอ้มลูประกอบกำรประชมุล่วงหนำ้
อย่ำงเพียงพอก่อนที่จะไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสำรจำกบรษิัท  

คณะกรรมกำรจึงก ำหนดใหม้ีกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เลขำนกุำรบริษัทไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2564 
โดยไดจ้ดัส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย  ์ภำยในเวลำ
ที่กฎหมำยก ำหนด และไดม้ีกำรเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2564 ดงักล่ำวปรำกฏตำมสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์่ำ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควร
รบัรองรำยงำนกำรประชมุฉบบัดงักล่ำว  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 และแผนงานทีจ่ะด าเนินการในปี 2565 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

 บริษัทจดัใหม้ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 และแผนงำนที่จะด ำเนินกำรในปี 2565 
ปรำกฏอยู่ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “กำรประกอบธุรกิจแต่ละสำยผลิตภัณฑ/์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน/
กำรจดักำร/โครงกำรในอนำคต” ตำมรำยงำนประจ ำปี 2564 ซึ่งปรำกฎตำมสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์่ำ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทประจ ำปี 2564 และแผนงำนท่ีจะด ำเนินกำรในปี 2565  

ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด 

วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนยัของมำตรำ 112 ของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากัด”) และตำมขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 63 ซึ่งก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำงบดุล 
และบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุม

http://www.beautycommunity.co.th/
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สำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตัิ โดยงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด  ณ  วันที่  31 ธันวำคม 2564  ซึ่งไดร้บักำรตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญำตแลว้ รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

 (หน่วย: บำท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
สินทรพัยร์วม 974,102,634.22 
หนีสิ้นรวม 200,493,612.70 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 773,609,021.52 
รวมรำยได ้ 441,819,155.52 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได ้ (94,374,814.74) 
ก ำไรสทุธิ (80,768,076.01) 
ก ำไรต่อหุน้ (0.03) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ำ้หนกั (หุน้) 2,994,193,535 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์่ำ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษิัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค ำนึงถึงผลประกอบกำรและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยำว
เป็นส ำคญั ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ำมนยัของมำตรำ 115 แห่งพ.ร.บ. บรษิัท
มหำชนจ ำกัด และตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 55 ซึ่งหำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิน
ก ำไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564  บริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุนมูลค่ำ 80,768,076.01 บำท 
(แปดสิบลำ้นเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพนัเจ็ดสิบหกบำทหน่ึงสตำงค)์ ส่งผลใหบ้รษิัทไม่อำจจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ได ้บรษิัทจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 และงดกำรจดัสรร
ก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกบริษัทมีทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 30,226,100 บำท 
(สำมสิบล้ำนสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งรอ้ยบำทถ้วน) ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 302,261,000 บำท (สำมรอ้ยสองลำ้นสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนับำทถว้น) ครบ
ตำมที่มำตรำ 116 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั และตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 58 ซึ่งก ำหนดใหบ้รษิัทตอ้ง
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จดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกัดว้ย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์่ำ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผู้ถือหุ ้นพิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 25 ก ำหนดว่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้
จะก ำหนด และกรรมกำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบรษิัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตำมขอ้บังคบัหรือตำมที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนด
เป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำจะ
มีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจำกนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมขอ้เสนอของที่ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2565 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจำรณำอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสม
ประกำรต่ำงๆ แลว้ เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. เสนอค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2565 ในอตัรำเดิมเท่ำกับปี 2564 จำกมติ
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 และมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 27 เมษำยน 2564 ซึ่งไดอ้นมุตัิไว ้โดยมีรำยละเอียดที่ขออนมุตัิดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ 

ปี 2565 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี 2564 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

1. ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัท 

• ประธำนฯ กรรมกำรบรษิัท 

• กรรมกำรบรษิัท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

2.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

• ประธำนฯ กรรมกำรตรวจสอบ 

• กรรมกำรตรวจสอบ 

 
    19,325 บำท 
   14,494 บำท 

 
    19,325 บำท 
    14,494 บำท 



 

5 

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ 

ปี 2565 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี 2564 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

3.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

• ประธำนฯ กรรมกำรสรรหำฯ 

• กรรมกำรสรรหำฯ 

 
 

    19,325 บำท 
    14,494 บำท 

 
 

19,325 บำท 
14,494 บำท 

4.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

• ประธำนฯ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

 
    19,325 บำท 
    14,494 บำท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

ทั้งนี ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชุม เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะ
ผูบ้ริหำรแลว้ และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยแยกเป็นรำยบุคคล
และประเภทค่ำตอบแทนใหส้ำธำรณชนทรำบในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี เพื่อควำมโปรง่ใสและตรงตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

2. เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรที่จ่ำยในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนสัจำกผลประกอบกำรปี 2564 
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลประกอบกำรของบรษิัท มีผลประกอบกำรขำดทนุมลูค่ำ 80,768,076.01 บำท (แปดสิบลำ้นเจ็ด
แสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหกบำทหนึ่งสตำงค์) ดังนั้นเพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบดังกล่ำว 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมประสงคไ์ม่ขอรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของโบนัสกรรมกำรส ำหรบั
ผลประกอบกำรปี 2564 ที่จะจ่ำยในปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและ มีควำมเห็นเป็นเอกฉันทว์่ำ สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรประจ ำปี 2565 

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

วาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

ตำมขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 49 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
บรษิัทจึงจ ำเป็นจะตอ้งพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ซึ่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
ให้ควำมเห็นชอบและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2565 ทั้งนี ้ บริษัทได ้แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีจำก
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ซึ่งมีรำยชื่อดังต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และ
ก ำหนดค่ำตอบแทนตำมขอ้เสนอบริกำรสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีเสนอมำส ำหรบับริษัทเป็นจ ำนวนเงินรวม 
1,260,000 บำท (หน่ึงลำ้นสองแสนหกหมื่นบำทถว้น) ในอตัรำเท่ำเดิมกบัปี 2564  
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ชื่อผู้สอบบัญช ี ใบอนุญาตเลขที ่

(1) นำงสำวกมลเมตต ์ กฤตยำเกียรณ ์
(2) นำงสวุมิล กฤตยำเกียรณ ์

10435 
2982 

(3)  นำยวิโรจน ์สจัจธรรมนกุลู 5128 

(4)  นำยนพฤกษ์ พิษณวุงษ ์ 7764 

เมื่อเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตประจ ำปี 2564 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 
ปี 2564 (ปีทีผ่่านมา) 

(บาท) 

ค่ำสอบบญัชีและคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบรษิัท (Audit Fee) 

1,260,000  1,260,000  

ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 

รวม 1,260,000  1,260,000  

ทัง้นี ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีซึ่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ใหค้วำมเห็นชอบและเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท มีผลกำรปฎิบตัิงำนอยู่ใน
เกณฑท์ี่ดี ไม่มีควำมสมัพันธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักล่ำว จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์่ำ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จำกบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตประจ ำปี 2565 เป็นเงินรวม 1,260,000 บำท 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด และขอ้บงัคับของบริษัท ในกำรประชุมสำมญัในทุกๆ ปีกรรมกำรตอ้งออก
จำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ของกรรมกำรบรษิัท โดยในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 มี
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

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

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์ำ่ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี ้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
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บรษิัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยมีขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรและค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ ดงั
ปรำกฏตำมสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 และ 5  

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหุ้นหน่ึง (1) หุ้นทีต่นถืออยู่ 

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ใน
การลงมติแต่ละคร้ังผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด โดยไม่สามารถ
แบ่งคะแนนเสียงทีมี่ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็น
รายบุคคล 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท 
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้ ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญจ านวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2559 มีมติอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำทเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขำยแก่กรรมกำรที่เป็นผู ้บริหำรและ/หรือพนักงำนของบริษัท  
(ESOP Warrant-1) ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี รำคำกำรใชสิ้ทธิ 5 บำทต่อหุน้ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็น 1:1 หน่วย 
เพื่อเสริมสรำ้งขวญัก ำลงัใจใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทที่มีควำมตัง้ใจทุ่มเทและควำมเสียสละ 
และจูงใจบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพใหร้่วมท ำงำนกับบริษัทต่อไปในระยะยำว โดยเมื่อ
สิน้สดุโครงกำรมีจ ำนวนหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 6,868,535 หุน้ และมีหุน้สำมญัคงเหลือจำก
กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 15,741,465 หุน้  

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 2559  อนุมัติให้ออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพ (ESOP Warrant-1) 
- จ ำนวนหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ  
-จ านวนคงเหลือหุน้สามัญจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

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

        
ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,993,500 บำท ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตำมควำมในมำตรำ 140 แห่งพ.ร.บ. 
บรษิัทมหำชนจ ำกดั จึงเสนอลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท จำก 300,993,500 บำท เป็น 299,419,353.50 บำท 
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โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ ำหน่ำยไม่ได้ ซึ่งเป็นสำมัญจ ำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ ้นละ 0.10  บำท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 
31 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั จึงควรพิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 โดยให้
ยกเลิกขอ้ควำมเดิมและใหใ้ชข้อ้ควำมดงัต่อไปนีแ้ทน  
 
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 299,419,353.50 บำท (สองรอ้ยเกำ้สิบเกำ้ลำ้นส่ีแสนหนึ่งหมื่นเกำ้พนัสำมรอ้ยหำ้สิบ
สำมบำทหำ้สิบสตำงค)์ 
แบ่งออกเป็น 2,994,193,535 หุน้ (สองพนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบส่ีลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นสำมพนัหำ้รอ้ยสำมสิบหำ้หุน้) 
มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท (สิบสตำงค)์ 
 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สำมญั 2,994,193,535 หุน้ (สองพนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบส่ีลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นสำมพนัหำ้รอ้ยสำมสิบหำ้หุน้) 
หุน้บรุมิสิทธ์ิ   -   หุน้ (     -    ) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์่ำ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตำมรำยละเอียดข้ำงต้น และอนุมัติกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจดทะเบียนต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์และอนมุตัิกำรก ำหนดใหบ้คุคลที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยในกำรจดทะเบียนลดทุน
และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ท่ีกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและ
เพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำยทะเบยีน
เพื่อใหก้ำรจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วตัถุประสงคข์องบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อเป็นกำรรองรับกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตที่จะขยำยตัวและเติบโตจึง จ ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท โดยใหแ้กไ้ขวตัถปุระสงคข์อ้ 31 เป็นดงันี ้
ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ ำนวน 39 ขอ้ 

 (31) ประกอบกิจกำรคำ้ขำย จ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่งสินคำ้ และผลิตภณัฑท์ุกชนิด
ตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวิธีธุรกิจขายตรงและตลำดแบบตรงให้แก่
ลูกคำ้และผูบ้ริโภค จ ำหน่ำยผ่ำนแค๊ตตำล๊อค จ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นคำ้ของบริษัท 
จ ำหน่ำยผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์จ ำหน่ำย
ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย และเวปไซตข์องตวัแทนจ ำหน่ำย หรือคู่คำ้ทำงธุรกิจ (ทัง้นี้
มใิช่ธุรกจิขายตรง) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉันทว์่ำ สมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์อ้ 31และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 
เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท พรอ้มรับทรำบและอนุมัติกำรก ำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ที่กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน 
และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนเพื่อใหก้ำรจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

- 

 

ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2 

 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

-------------------------------------  

   (นำยแพทยส์วุิน ไกรภเูบศ)  
                ประธำนกรรมกำร 

 

 

 

  ------------------------------------- 
 (นำงดำรณี ปะเถตงั)  
         เลขำนกุำรบรษิัท 
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ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

 

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

 

 

ของ 

บรษัิท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

สถานที่ประชุม 

โดยกำรถ่ำยทอดสดจำก หอ้งประชมุบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหำนคร 10230 

วนัองัคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 น. 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท บิวตื ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวันที่  27 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 น. โดยกำรถ่ำยทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด 
(มหำชน) เลขท่ี 50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร. วิชิต อู่อน้  ประธำนกรรมกำร (รกัษำกำร) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวิบลูย ์พจนำลยั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยแพทยส์วิุน ไกรภเูบศ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และกรรมกำร 
5. ดร. พีระพงษ ์  กิติเวชโภคำวฒัน ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และกรรมกำร 
6. นำงสำวธัญญำภรณ ์ไกรภเูบศ กรรมกำร 
7. นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์ กรรมกำร 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 

ผู้สอบบัญช ี

นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ ์  บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

นำงสำววยิะฎำถวิล เลื่อนฉวี   บรษิัท เอดบับลิวพี แอนด ์อลัลำยแอนซ ์จ ำกดั 

เลขานุการทีป่ระชุม 

นำงดำรณี ปะเถตงั เลขำนกุำรที่ประชมุ 

เร่ิมการประชุม 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้คณุสภุำวดี มณีวรรณกลุ เป็นผูด้  ำเนินกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  

คณุสภุำวดี มณีวรรณกุล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่ำในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกำรถ่ำยภำพนิ่ง พรอ้ม
บนัทกึภำพและเสียงกำรประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เพื่อควำมโปรง่ใสและเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 

คณุสุภำวดี มณีวรรณกุล ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมต่อไปว่ำ เนื่องดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 
2019 ระลอกใหม่ที่ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึน้ ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้จ ำนวนมำกและมีกำรแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว ประกอบ
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กับที่บริษัทไดร้บัหนังสือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์พื่อขอควำมร่วมมือ
พิจำรณำปรบัรูปแบบกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ใหเ้ป็นรูปแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกสต์ำม
พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ บรษิัทมีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภำพ ตลอดจน
ควำมปลอดภัยของผูถื้อหุน้ทุกท่ำน รวมถึงผูท้ี่มีส่วนร่วมในกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัทจึงมีควำม
จ ำเป็นที่จะตอ้งใหค้วำมรว่มมือกับภำครฐัในกำรปอ้งกนัและลดกำรแพรร่ะบำดของโรคดงักลำ่วอย่ำงเครง่ครดั 

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่ำว ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2564 (กรณีเร่งด่วน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 
เมษำยน 2564 จึงมีมติอนมุตัิใหย้กเลิกสถำนที่ในกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ที่ก ำหนดไวเ้ดิม และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ใหเ้ป็นรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสโ์ดยจะเป็นกำร
ถ่ำยทอดสดกำรประชมุผ่ำนหอ้งประชมุของบรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ  ำกดั (มหำชน) 

คณุสภุำวดี มณีวรรณกุล ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมถึงระเบียบกำรประชุมเก่ียวกับกำรถำมค ำถำมในที่ประชุมใหผู้ถื้อหุน้
ทรำบว่ำ ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมโดยพิมพค์ ำถำมผ่ำนหนำ้ต่ำงขอ้ควำมเพื่อถำมค ำถำมต่ำงๆ ได ้หำกผูถื้อหุน้
ท่ำนใดใชโ้ทรศพัทม์ือถือในกำรเขำ้ร่วมประชุม กรุณำกด 2 ครัง้ เพื่อส่งค ำถำม และเม่ือเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทไดร้บั
ค ำถำม กรรมกำรหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรจะอ่ำนค ำถำม ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ำนอื่นจะสำมำรถไดย้ินค ำถำม
และค ำตอบจำกกรรมกำรหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรโดยผ่ำนกำรประชมุอิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้จะไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่ำนอื่นไดเ้ห็นขอ้ควำมค ำถำมที่ท่ำนส่งผ่ำนหนำ้ต่ำงขอ้ควำม นอกจำกเจำ้หนำ้ที่ของบริษัท กรรมกำร หรือผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรเท่ำนั้น โดยบริษัทจะตอบค ำถำมของผู้ถือหุน้ในวำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ ใน
ครำวเดียว 

นอกจำกนี ้คณุสภุำวดี มณีวรรณกลุ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุถึงขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรลงคะแนนเสียง ดงันี ้ 

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงออนไลนโ์ดยวิธีเปิดเผย คือ กำรลงคะแนนเสียง
ผ่ำนระบบของผูใ้หบ้ริกำร ทัง้นี ้ในกำรออกเสียงลงคะแนนนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้หนึ่งท่ำนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ที่
ตนถือ 

กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชมุ 

วิธีกำรลงคะแนนเสียง: คลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote) โดยใหไ้ปที่ส่วนกำรลงคะแนนเสียงเพื่อท ำกำรลงคะแนน
เสียง 

• ผูถื้อหุน้สำมำรถดวูำระกำรประชุมทัง้หมดและสำมำรถลงคะแนนเสียงไดต้ลอดเวลำ ตรำบใดที่ยงัไม่มีกำร
ปิดวำระกำรประชุม เมื่อมีกำรอภิปรำยตำมวำระกำรประชุมและปิดวำระกำรประชุมแลว้ ผู้ถือหุน้จะไม่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

• หลงัจำกที่คลิกเมนลูงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะมีปุ่ มปรำกฎขึน้มำเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่
ละวำระที่เปิดใหค้งคะแนน ท ำกำรเลือกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยให้ผูถื้อหุน้เลือกกดปุ่ มใดปุ่ ม
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หนึ่ง ไดแ้ก่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จำกนัน้ใหค้ลิกส่ง เมื่อท ำกำรส่งลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ย
แลว้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัหนำ้ต่ำงแสดงขอ้ควำมยืนยนัว่ำ “สง่กำรลงคะแนนเรียบรอ้ย”  
หำกมีผู้ถือหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนส ำหรบัวำระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของผูถื้อหุน้เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 
หำกไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้ทุกท่ำนเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอก
ฉันทต์ำมมติที่น  ำเสนอ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดไดจ้ัดส่งอีเมลไปพรอ้มกับ ชื่อผู้ใช้งำนระบบ (Username) 
และ รหสัผ่ำน (Password) ลว่งหนำ้แลว้ 

• ผูถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบองคป์ระชุมและผลกำรลงคะแนนเสียงไดโ้ดยคลิกที่เมนูผลกำรลงคะแนนเสียงได้
ตลอดเวลำ คะแนนเสียงจะปรำกฏขึน้หลังจำกที่มีกำรปิดวำระกำรประชุมแล้วเท่ำนั้น ซึ่ งขั้นตอนโดย
ละเอียดไดจ้ดัส่งอีเมลไปพรอ้มกบักำรสง่ ชื่อผูใ้ชง้ำนระบบ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) ใหผู้ถื้อ
หุน้ลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุแลว้ 

ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวนโ์หลดเอกสำรเก่ียวกบักำรประชมุที่บรษิัทจดัเตรียมไวใ้ห ้ไดแ้ก่ รำยงำนประจ ำปี กำรน ำเสนอ
ผลงำนของบรษิัท และหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ โดยคลิกที่เมน ู“ดำวนโ์หลดเอกสำรกำรประชมุ” 

หำกผู้ถือหุ้นประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด 
หมำยเลขโทรศพัท ์02-0134322 หรือ 080-0087616 หรือทำงอีเมลที่ info@quidlab.com  ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบ
กำรประชมุของบรษิัท 

คุณสุภำวดี มณีวรรณกุล ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบว่ำคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุมในครัง้นี ้
นอกเหนือจำกวำระที่ 2 วำระที่ 5 วำระที่ 8 และวำระที่ 9 จะใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในวำระที่ 2 เป็นเรื่องกำรรำยงำนเพื่อทรำบจึงไม่ต้องมีกำรลงมติ 

ในวำระที่ 5 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุ โดยผูถื้อหุน้ที่มี
ส่วนไดเ้สียกับค่ำตอบแทนในรูปแบบเบีย้ประชุมกรรมกำร และโบนัสของกรรมกำรจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงใน
วำระนี ้

ในวำระที่ 8 และวำระที่ 9 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุ  

หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

บัดนี ้ มีผู้ถือหุ้น เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 69 คน นับจ ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ ้น 
1,172,182,871 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 39.1485 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ (หุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้
ของบรษิัทฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,006,868,535 หุน้ (สำมพนัหกลำ้นแปดแสนหกหมื่นแปดพนัหำ้รอ้ยสำมสิบหำ้หุน้)  
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คณุสภุำวดี มณีวรรณกุล เรียนเชิญท่ำนประธำนกรรมกำร (รกัษำกำร) รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่
ประชมุกลำ่วเปิดกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 และเสนอวำระกำรประชมุต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น กล่ำวต่อผูถื้อหุน้ถึงวำระกำรประชุมในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 โดยเป็นกำร
ประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 
วาระที ่2 พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทประจ ำปี 2563 และแผนงำนที่จะด ำเนินกำรใน

ปี 2564 
วาระที ่3 พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 
วาระที ่4  พิจำรณำและอนุมัติงดกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินงำนปี 2563 
วาระที ่5   พิจำรณำและอนมุตัิค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2564 
วาระที ่6   พิจำรณำและอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตประจ ำปี 2564 
วาระที ่7   พิจำรณำก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และแต่งตัง้กรรมกำรเขำ้แทน 
วาระที ่8   พิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
วาระที ่9   พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง 

วตัถปุระสงคข์องบรษิัท 
วาระที ่10 พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ประธำนฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 สิงหำคม 2563 ตำมรำยละเอียดในเอกสำรที่ไดส้ง่พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่ำนแลว้ 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี  2563 ที่ประชุมได้
พิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2363 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2563 ตำมที่
ประธำนฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,221,921 หุน้ 
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 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,053,872,487  89.7507 
(2) ไม่เห็นดว้ย 15,000  0.0013 
(3) งดออกเสียง 120,334,434 10.2480 
 รวมจ านวนเสียง 1,174,221,921  100.0000 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และแผนงานที่จะด าเนินการ
ใน ปี 2564 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยแพทยส์ุวิน ไกรภูเบศ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวัฒน ์
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทประจ ำปี 2563 และแผนงำนที่จะด ำเนินกำรในปี 
2564 ใหท้ี่ประชุมทรำบ และไดข้อใหท้ี่ประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี  2563 และแผนงำนที่
จะด ำเนินกำรในปี 2564 

นำยแพทยส์วิุน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชมุว่ำจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้โคโรน่ำไวรสั 2019 (โควิด-19) 
ตัง้แต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั กำรระบำดนีย้งัคงแพร่กระจำยอย่ำงต่อเนื่องหลำยระลอก ซึ่งประเทศไทยในตอนนี ้
ก ำลงัเขำ้สู่กำรระบำดเป็นระลอกที่ 3 ที่มีผูต้ิดเชือ้มำกกว่ำทุกครัง้ และยังเป็นเชือ้โรคที่สำมำรถติดต่อสู่กันไดเ้ร็วจึง
เป็นกำรระบำดที่มีควำมรุนแรงมำกกว่ำทัง้ 2 ครัง้ที่ผ่ำนมำเป็นอย่ำงมำก เหตกุำรณด์งักล่ำวนัน้ไดส้่งผลกระทบต่อ
บรษิัทเป็นอย่ำงมำก ตัง้แต่เริ่มมีกำรแพร่ระบำดในครัง้แรกจนถึงปัจจุบนั ผลกระทบนีไ้ม่ไดเ้พียงส่งผลต่อบรษิัทแค่
ภำยในประเทศเท่ำนั้น แต่ยังได้ส่งผลกระทบต่อตลำดคู่ค้ำของบริษัทในต่ำงประเทศทั้ง 15 ประเทศด้วย ซึ่ง
ผลกระทบโดยรวมนัน้สง่ผลต่อยอดขำยและผลประกอบกำรของบรษิัทเป็นอย่ำงมำก จึงเป็นเหตใุหผ้ลประกอบกำร
ปี 2563 นัน้ประสบภำวะขำดทนุ  

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำผูบ้ริหำรไดพ้ยำยำมบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึน้ และบรรเทำควำมเสียหำยใหเ้กิดขึน้นอ้ยที่สุด 
โดยไดม้ีกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั (priority) ในกำรจดักำรกบัปัญหำ บรษิัทไดใ้ชน้โยบำยในกำร Re-structure, Re-
new และ Re-model เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรำ้งองคก์ร หำช่องทำงใหม่ๆ และปรับรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรลดค่ำใชจ้่ำยของบริษัท เพื่อรกัษำกระแสเงินสด ซึ่งเปรียบเสมือนออกซิเจนที่มีควำมส ำคญั
อย่ำงยิ่งต่อกำรรกัษำและด ำเนินธุรกิจในยำมที่วิกฤตรุนแรง และยงัไม่ทรำบว่ำจะยตุิเมื่อใด  

ในขณะเดียวกัน ภำยใตวิ้กฤตที่รุนแรงนี ้บรษิัทก็ไม่ละเลยที่จะปรบัปรุง ปรบัเปลี่ยนองคก์ร หรือเปลี่ยนแปลงใหอ้ยู่
ในสภำพที่ถูกต้องและแข็งแรงส ำหรับในอนำคต บริษัทปรับลดค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนพนักงำน ลดขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนและกำรบริหำรที่ซ  ำ้ซอ้น บริษัทเห็นว่ำกำรที่บรษิัทจะด ำเนินต่อไปไดอ้ย่ำงดีนั้น  ในอนำคตจะตอ้งไดร้บั
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญเท่ำนั้นที่จะสำมำรถท ำให้องค์กรนั้นแข็งแรง ซึ่งแผนกำรต่ำงๆ ของบริษัทที่
ด ำเนินกำรมำ และก ำลงัด ำเนินต่อไปในอนำคตนัน้จะท ำใหบ้ริษัทแข็งแรง พรอ้มที่จะเติบโตต่อไปในอนำคต ส ำหรบั
รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ขอให ้ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคำวฒัน ์เป็นผูช้ีแ้จง้ในรำยละเอียดต่อไป 
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ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวฒัน ์กล่ำวต่อที่ประชุมถึงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำและแผนกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในปีนี ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้ 1) กำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำในปี 2563 และ 2) แผนกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2564 และกำรคำดกำรณผ์ลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบัแผนกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของบรษิัท บรษิัทไดพ้ยำยำมปรบั Business Model มำตัง้แต่ปี 2562 อย่ำงไรก็
ดี ในปี 2563 บรษิัทไดป้ระสบกบัวิกฤตที่หนกัและรุนแรงมำกขึน้ ซึ่งสถำนกำรณก์ำรระบำดของโควิด-19 ดงักลำ่วได้
สะทอ้นอยู่ในผลประกอบกำรที่ในช่วงไตรมำสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ซึ่งผลก ำไรของบรษิัทนัน้ลดลง และเพิ่มขึน้ใน
ไตรมำสที่ 3 และ 4 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงกำรปรบัตวัของบริษัท แมว่้ำยอดขำยของบรษิัทนัน้จะต ่ำลงแต่ เนื่องดว้ยกำร
ปรบัลดค่ำใชจ้่ำยจึงท ำใหผ้ลก ำไรของบรษิัทนัน้มีแนวโนม้ที่ดีขึน้เป็นล ำดบั 

อย่ำงไรก็ดี โดยรวมทัง้ปีบริษัทก็ยงัคงประสบภำวะขำดทุน แต่กำรขำดทุนนีเ้ป็นกำรขำดทุนเพื่อกำรปรบัโครงสรำ้ง
ธุรกิจ โดยกำรขำดทุนนีเ้กิดจำกกำรที่บริษัทไดปิ้ดสำขำของรำ้นคำ้ปลีก (Retail Shops) ที่ไดร้บัผลกระทบจำก
สถำนกำรณโ์ควิด-19 และมีแนวโนม้ไม่ท ำก ำไร ซึ่งมีค่ำใชจ้่ำยในกำรปรบัปรุงประมำณ 57 ลำ้นบำท  

โดยภำพรวมแลว้ กำรด ำเนินกิจกำรปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทจะมุ่งเนน้ไปที่เรื่องกำรลดค่ำใชจ้่ำยเป็นหลกั ซึ่งโดยปกติแลว้
ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยของบริษัทนัน้อยู่ที่ประมำณ 78 ลำ้นบำทต่อเดือน แต่ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำค่ำใชจ้่ำยของบรษิัท
นัน้ลดลงมำอยู่ที่ 48 ลำ้นบำทต่อเดือน นอกจำกนี ้บรษิัทยงัคงมีแผนที่จะลดลงอกีในอตัรำรอ้ยละ 40 ของค่ำใชจ้่ำย
โดยรวม กำรลดค่ำใชจ้่ำยนีจ้ะท ำใหผ้ลประกอบกำรของบรษิัทดีขึน้ แมว่้ำยอดขำยบรษิัทจะลดลงหำกเปรียบเทียบ
กบัก่อนหนำ้นี ้ 
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การลดสินค้าคงคลัง (Inventory) เนื่องจำกเดิมบรษิัทเคยสำมำรถขำยสินคำ้ไดใ้นปรมิำณที่สงู แต่ดว้ยวิกฤตครัง้นี ้
บรษิัทเห็นว่ำกำรเก็บสินคำ้เพื่อพรอ้มจ ำหน่ำยนัน้ก็เป็นสว่นที่สมควรจะตอ้งถูกลดลง โดยที่ผ่ำนมำบรษิัทลดจ ำนวน
ของสินคำ้คงคลงัไดเ้กินกว่ำครึ่งแลว้ เหลือประมำณ 500 ลำ้นบำท ซึ่งแนวโนม้ของกำรลดสินคำ้คงคลงัลงจะท ำให้
บรษิัทไดร้บัเงินกลบัเขำ้มำเพื่อใชป้ระกอบกิจกำรต่อไปดว้ย 

การลดขนาดการขาดทุน ซึ่งในปีที่แลว้บริษัทไดค้ำดกำรณไ์วว่้ำบริษัทจะขำดทุนที่อยู่ประมำณ 165 ลำ้นบำท ซึ่ง
ในควำมเป็นจริงแลว้บริษัทมีตัวเลขขำดทุนอยู่ประมำณ 105 ลำ้นบำท ซึ่งต ่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้อันเนื่องมำจำก
นโยบำยกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจที่ไดก้ลำ่วมำแลว้ในตอนตน้  

การลดลงของจ านวนพนักงาน ซึ่งจำกเดิมในปี 2562 บริษัทมีพนักงำนทั้งหมดจ ำนวน 1,200 คน ในปี 2563 
เหลือ 484 คน และในปัจจบุนับริษัทมีพนกังำนทัง้หมดประมำณ 340 คน ซึ่งเทียบกับยอดขำยแลว้จะอยู่ในระดบัที่
บรษิัทสำมำรถเติบโตต่อไปได ้ 

การลดลงของค่าเช่า บริษัทมีนโยบำยปิดสำขำที่ ไม่มีศักยภำพในกำรท ำก ำไร และได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณโ์ควิด-19 จึงไดปิ้ดสำขำรำ้นคำ้ปลีกลงเพื่อลดค่ำใชจ้่ำยประเภทค่ำเช่ำ ซึ่งในปี 2562 บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำย
ประมำณ 17 ลำ้นบำทต่อเดือน และในปีที่ผ่ำนมำบรษิัทลดลงเป็น 12 ลำ้นบำทต่อเดือน โดยในปีนีบ้ริษัทแผนที่จะ
ลดค่ำใชจ้่ำยดงักลำ่วอีกประมำณรอ้ยละ 40 ของจ ำนวนค่ำเช่ำทัง้หมด 

กำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหม่ เช่น กำรขยำยช่องทำงเข้ำ Trading กำรขยำยตลำดต่ำงประเทศ  และเพิ่ม
สดัสว่นของ E-Commerce ใหม้ำกขึน้ เพื่อใหค้รอบคลมุยอดขำยที่หลำยไป นอกจำกนีบ้รษิัทยงัมีอนุญำตใหใ้ชส้ิทธิ
ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศจีน ซึ่งจะเป็นประเทศน ำรอ่งโครงกำรนี ้



ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 

หน้า 9 ของ 71 

ส ำหรบัแผนกำรด ำเนินกำรในปี 2564 บรษิัทมีกำรวำงเปำ้หมำยว่ำจะเติบโตขึน้ประมำณรอ้ยละ 5 และลดค่ำใชจ้่ำย
ของบริษัทใหไ้ดอ้ีกประมำณ 200 ลำ้นบำท บริษัทเชื่อว่ำหำกบริษัทสำมำรถรกัษำยอดขำยและลดค่ำใช้จ่ำยได้
ตำมที่ค ำนวณ อตัรำก ำไรของบรษิัทตอ้งดีขึน้ 

การรักษายอดขาย  

บริษัทไดท้ ำกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งกำรขำย (Restructuring) โดยปรบัสดัส่วนกำรขำยในประเทศอยู่ในอตัรำรอ้ยละ 
62 ลดลงจำกเดิมคือรอ้ยละ 64 และเพิ่มสดัสว่นกำรขำยในต่ำงประเทศจำกเดิมรอ้ยละ 36 เป็นรอ้ยละ 38  
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ส ำหรบัรำยละเอียดกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งกำรขำยในประเทศ บริษัทไดม้ีแผนลดสัดส่วนกำรขำยในรำ้นคำ้ปลีก 
เนื่องจำกเป็นช่องทำงกำรขำยที่มีค่ำใชจ้่ำยสงู แต่ไดม้ีแผนเพิ่มกำรขำยใหก้ับช่องทำง E-Commerce มำกขึน้ ซึ่งจะ
ท ำใหส้ดัส่วนกำรขำยเป็นรอ้ยละ 13 จำกเดิมที่มีเพียงรอ้ยละ 4 เท่ำนั้น นอกจำกนี ้บริษัทไดม้ีแผนที่จะขยำยกำร
ขำยไปยงัช่องทำง General Trade และ Modern Trade ใหม้ำกขึน้ 

ในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนโดยเฉลี่ยประมำณ 48 ลำ้นบำทต่อเดือน ซึ่งในปี 2564 นี ้
บรษิัทมีควำมตัง้ใจที่จะลดค่ำใชจ้่ำยนีใ้หเ้หลือ 30 ลำ้นบำทต่อเดือน และเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรปรบัปรุงโครงสรำ้ง
ธุรกิจของบริษัทที่มีกำรเปลี่ยนสดัส่วนช่องทำงกำรขำย และลดจ ำนวนสินคำ้คงคลงั ส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ (Gross 
Profit Margin) ลดลงจำกเดิมคือ รอ้ยละ 54 เป็นรอ้ยละ 52  

การลดค่าใช้จ่าย 

จำกเดิมที่จุดขำยของบริษัทคือกำรที่มีหน้ำรำ้นคำ้ปลีก (Retail Shops) จึงท ำใหบ้ริษัทมีหนำ้รำ้นจ ำนวนมำก ซึ่ง
หำกสำขำรำ้นคำ้ปลีกเหล่ำนีไ้ม่สำมำรถสรำ้งรำยได้ ก็จะก่อใหเ้กิดเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยแก่บริษัท ดังนั้น กำรลด
จ ำนวนพนักงำนของบริษัทนัน้จะเกิดขึน้ไดพ้รอ้มกับกำรลดสำขำของร้ำนคำ้ปลีก โดยบริษัทไดป้รบัโครงสรำ้งใหม่
โดยลดจ ำนวนพนักงำนจำกเดิมในปี 2562 มีพนักงำนจ ำนวน 999 คน แต่ปัจจุบนัปี 2563 บริษัทมีพนักงำนเพียง 
478 คน ซึ่งลดไปกว่ำครึง่หนึ่ง โดยในปีนีบ้รษิัทมีเป้ำหมำยที่จะลดจ ำนวนพนกังำนลงอีกใหเ้หลือประมำณ 292 คน 
ดว้ยจ ำนวนพนกังำนนีจ้ะสำมำรถรกัษำยอดขำย และสรำ้งกำรเติบโตใหบ้รษิัทภำยใตก้ำรปรบัปรุงโครงสรำ้งใหม่ได ้

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

 

การรักษากระแสเงนิสด (Cash Flow) 

เนื่องจำกบรษิัทไม่มีนโยบำยในกำรกูเ้งิน บรษิัทจึงใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำกระแสเงินสดเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยใน
ปี 2563 มียอดกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ที่ประมำณ 418.3 ลำ้นบำท โดยบริษัทเห็นว่ำหำกบริษัทสำมำรถรกัษำ
ยอดขำยใหอ้ยู่ในระดับนีต้่อไป ประกอบกับกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่กล่ำวไปในข้ำงตน้ บริษัทเชื่อว่ำในปลำยปีนีย้อด
กระแสเงินสดของบรษิัทจะดีขึน้อยู่ที่ประมำณ 484.1 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัแผนกำรทำงดำ้นค่ำใชจ้่ำย แมว่้ำบริษัทจะมีกำรปิดสำขำเพื่อลดค่ำใชจ้่ำย อย่ำงไรก็ดี ส  ำหรบัสำขำที่ยงัมี
โอกำสในกำรสรำ้งยอดขำย บรษิัทมีแผนที่จะปรบัปรุงสำขำ ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัสรรงบประมำณส ำหรบักำรปรบัปรุงไวท้ี่
ประมำณ 16 ลำ้นบำท และงบประมำณส ำหรบักำรปรบัปรุงระบบกำรดแูลคลงัสินคำ้ และระบบภำยในประมำณ 
10 ลำ้นบำท รวมทัง้สองสว่นเป็น 26 ลำ้นบำท  
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แผนการด าเนินงานส าหรับปี 2564 

กำรตลำดของบรษิัท ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของบรษิัทนัน้สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่องทำงหลกั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่องทางการจ าหน่ายในประเทศ  

บริษัทมีแผนที่จะลดสดัส่วนกำรขำยในช่องทำงรำ้นคำ้ปลีก (Retail Shops) ที่มุ่งเนน้กลุ่มลกูคำ้ที่เป็นนกัท่องเที่ยว
ลง และเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในส่วนของ Modern Trade หรือรำ้นคำ้ปลีกขนำดใหญ่ใหม้ำกขึน้ นอกจำกนีย้ัง
เพิ่มสดัสว่นกำรขำยในช่องทำง E-Commerce ใหม้ำกขึน้ โดยบรษิัทวำงเปำ้หมำยช่องทำงนีเ้ติบโต 100 ลำ้นบำท  
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2. ช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ  

บริษัทมีแผนที่จะปรบัเปลี่ยนจำกกำรท ำ Shop License เป็น Product Districbutor หรือกำรจ ำหน่ำยในรูปแบบ
ของตัวแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทมีตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้อยู่แลว้จ ำนวน 9 ประเทศจำกทั้งหมด 15 
บริษัท โดยในปีนีบ้ริษัทจะผลกัดันใหอ้ีก 6 ประเทศเขำ้มำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัท และจะพฒันำกำรขยำย
ตลำดในสำธำรณรฐัประชำชนจีนใหม้ำกขึน้  
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นอกจำกนีบ้รษิัทยงัมีแผนพฒันำธุรกิจโมเดลใหม่ คือ 

1. Business Agent 
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2. Direct Sale 

 

3. Affiliate Program 

 

ดว้ยกำรปรับปรุงโครงสรำ้งองคก์ร กำรปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่ำดว้ยประชำกรของบริษัท
ทั้งหมดที่ เหลืออยู่ ประกอบกับแผนในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  อย่ำงค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป คือ กำรลด
ค่ำใชจ้่ำย กำรรกัษำกระแสเงินสด กำรปรบัเปลี่ยนแผนธุรกิจ และในปีนีบ้ริษัทมีกำรวำงเป้ำหมำยใหธุ้รกิจเติบโตขึน้
ที่อตัรำรอ้ยละ 5 และรกัษำอตัรำก ำไรไม่ใหต้ ่ำกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 โดยทัง้หมดที่กล่ำวมำนี ้บรษิัทเชื่อว่ำจะสำมำรถ
พัฒนำองคก์รใหแ้ข็งแรง และดว้ยสถำนะกำรเงินของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทเชื่อมั่นว่ำบริษัทยังคงมีควำม
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แข็งแรงมำกพอที่จะรบัมือกับสถำนกำรณต์่ำงๆ โดยทัง้หมดนีเ้ป็นแผนกำรธุรกิจส ำหรบัปี 2564 เพื่อใหบ้ริษัทผ่ำน
สถำนกำรณท์ี่เลวรำ้ยและพฒันำต่อไปได ้

รำยละเอียดกฎตำมรำยงำนประจ ำปี 2563 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ในรูปแบบ QR Code 

คณุสุภำวดี มณีวรรณกุล ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ำวำระนีเ้ป็นวำระรำยงำนเพื่อรบัทรำบ หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำร
ซกัถำม กรุณำสอบถำมในวำระที่ 10 วำระพิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ และถือว่ำที่ประชมุรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทประจ ำปี 2563 และแผนงำนที่จะด ำเนินกำรในปี 2564 แลว้ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่  
31 ธันวาคม 2563 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดใน
วำระนี ้ 

นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส  ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งไดร้บักำรตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 
และไดร้บักำรอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพันธ ์
2564 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย: บำท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สินทรพัยร์วม 1,082,255,326.04 

หนีส้ินรวม 234,352,146.85 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 847,903,179.19 

รำยไดร้วม 786,833,598.56 

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได ้ (119,931,611.88) 

ก ำไรสทุธิ (104,881,857.38) 

ก ำไรต่อหุน้ (0.04) 

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

รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR CODE พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำและอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ดงักลำ่ว ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้



ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 

หน้า 17 ของ 71 

มต ิ อนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่ง
ไดร้บักำรตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตแลว้ ตำมที่ประธำนฯ เสนอทุกประกำร ดว้ย
คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
ผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,925,987 91.8813 

(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

(3) งดออกเสียง 95,334,934 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2563 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน ใหร้ำยละเอียดในวำระนี ้ 

นำงสำวเนตรนภำ แซ่ลิ่ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค ำนึงถึงผล
ประกอบกำรและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยำวเป็นส ำคญั ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้
ตำมนยัของมำตรำ 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั และตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 55 ซึ่งหำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล
จำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 บริษัทมีผลขำดทุนสทุธิจ ำนวน 104,881,857.38 บำท (หนึ่งรอ้ยสี่ลำ้นแปดแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ยหำ้สิบเจ็ดบำทสำมสิบแปดสตำงค)์ ส่งผลใหบ้ริษัทไม่อำจจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นต้องงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 และงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เนื่องจำกบริษัทมีเงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 30,226,100 บำท (สำมสิบลำ้นสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งรอ้ย
บำทถว้น) ซึ่งมีจ  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 302,261,000 บำท (สำมรอ้ยสอง
ลำ้นสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนับำทถว้น) ครบเรียบรอ้ยแลว้ ตำมนยัของมำตรำ 116 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั และ
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 58 ซึ่งก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ดงันัน้ บรษิัทจึงจะงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำและอนมุตัิงดกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปัน
ผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้
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มต ิ อนุมตัิงดกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2563  
ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,590,587 91.8527 

(2) ไม่เห็นดว้ย 15,000 0.0013 

(3) งดออกเสียง 95,655,334 8.1460 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 

ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชมุว่ำ ในวำระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มำประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำรซึ่งเป็นผู้บริหำรของบริษัท 
ค่ำตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมกำร และโบนสัของกรรมกำรจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวำระนี ้

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมขอ้เสนอของที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนครัง้ที่ 
1/2564 เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจำรณำอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ 
แลว้รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก ำหนด
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

1. เสนอค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 ในอัตรำเดิมเท่ำกับปี 2563 จำกมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 และมติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2563 ซึ่งไดอ้นมุตัิไว ้โดยมีรำยละเอียดที่ขออนมุตัิดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ ปี 2564 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี ปี 2563 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

2. ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัท 

• ประธำนฯ กรรมกำรบรษิัท 

• กรรมกำรบรษิัท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

2.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

• ประธำนฯ กรรมกำรตรวจสอบ 

• กรรมกำรตรวจสอบ 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 
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ค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
ส าหรับปีทีเ่สนอ ปี 2564 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

ส าหรับปี ปี 2563 
ต่อกำรประชมุ 1 ครัง้ 

3.  ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

• ประธำนฯ กรรมกำรสรรหำฯ 

• กรรมกำรสรรหำฯ 

 
 

19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
 

19,325 บำท 
14,494 บำท 

4.  ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

• ประธำนฯ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

 
19,325 บำท 
14,494 บำท 

ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุ เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะผูบ้รหิำร
แลว้ และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยแยกเป็นรำยบุคคลและประเภท
ค่ำตอบแทนใหส้ำธำรณชนทรำบในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 
เพื่อควำมโปรง่ใสและตรงตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรไดเ้สนอและที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้อนุมัติปรบัลดค่ำตอบแทนเบีย้
ประชุมคณะกรรมกำรทุกคณะลงในอตัรำรอ้ยละ 30 จำกปี 2562  เพื่อช่วยบรรเทำผลกระทบของบรษิัทที่
เกิดจำกสถำนกำรณ์ โรคระบำดโควิด -19 โดยในปี  2563 มีมูลค่ำรวมค่ำตอบแทนเบี ้ยประชุม
คณะกรรมกำรทกุคณะรวมกนัทัง้สิน้ 1,145,684 บำท 

2. เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรที่จ่ำยในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนสัจำกผลประกอบกำรปี 2563 
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบกำรของบริษัท มีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 104,881,857.38 บำท (หนึ่งรอ้ยสี่ลำ้นแปดแสนแปด
หมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ยหำ้สิบเจ็ดบำทสำมสิบแปดสตำงค)์ ดังนั้นเพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบดังกล่ำว 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมประสงคไ์ม่ขอรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของโบนัสกรรมกำรที่จ่ำยในปี 
2564 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2564 เป็นแต่ละรำยกำร ที่
ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2564 ตำมที่ประธำนฯ เสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียงขำ้ง
มำกซึ่งไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุม โดยในวำระนีผู้ท้ี่มีส่วนได้
เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ นำงสำวธัญญำภรณ ์ไกรภูเบศ และ นำงสำวมณสธุำทิพ มลำ
อคัรนนัท ์โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้
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1) ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัท 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 716,514,087 88.2488 
(2) ไม่เห็นดว้ย 33,400 0.0041 
(3) งดออกเสียง 95,377,434 11.7471 
 รวมจ านวนเสียง 811,924,921 100.0000 

    

2) ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,901,487 91.8792 

(2) ไม่เห็นดว้ย 25,000 0.0021 

(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

    

3) ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,901,487 91.8792 

(2) ไม่เห็นดว้ย 25,000 0.0021 

(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

4) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,926,487 91.8813 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 
 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของโบนัสกรรมกำรปี 2564 ตำมที่ประธำนฯ เสนอทุกประกำร ดว้ย
คะแนนเสียงขำ้งมำกซึ่งไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุม โดยใน
วำระนีผู้ ้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นำงสำวธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ และ 
นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้
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 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 716,590,487 88.2582 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
(3) งดออกเสียง 95,334,434 11.7418 
 รวมจ านวนเสียง 811,924,921 100.0000 

วาระที ่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2564 

ประธำนฯ ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตำม
คณุสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ ำเป็นจะตอ้งพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีซึ่งส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยใ์หค้วำมเห็นชอบ และก ำหนดค่ำตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564  

ทัง้นี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ซึ่งมีรำยชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตตำมรำยนำมนั้น ไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ไดใ้หบ้ริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัดเป็นผูม้ีอ ำนำจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตรำยอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนำ้ที่แทนได ้ 

ชื่อผู้สอบบัญช ี ใบอนุญาตเลขที ่

(1)  นำงสวุมิล กฤตยำเกียรณ ์ 2982 

(2)  นำยวิโรจน ์สจัจธรรมนกุลู 5128 

(3)  นำยจมุพฏ ไพรรตันำกร 7645 

(4)  นำยนพฤกษ์ พิษณวุงษ ์ 7764 

(5)  นำงสำวสภุำภรณ ์ มั่งจิตร 8152 

และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมข้อเสนอบริกำรสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมำส ำหรับบริษัทเป็นจ ำนวนเงินรวม 
1,260,000 บำท (หนึ่งลำ้นสองแสนหกหมื่นบำทถ้วน) เม่ือเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้



ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 

หน้า 22 ของ 71 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2563 

(ปีทีผ่่านมา) 

(บาท) 

ค่ำสอบบญัชีและค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบรษิัท (Audit Fee) 

1,260,000 1,460,000 

ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 

รวม 1,260,000 1,260,000 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบัญชีดังกล่ำวเป็นผูส้อบบัญชีซึ่งส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์ห้
ควำมเห็นชอบและเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท มีผลกำรปฎิบตัิงำนอยู่ในเกณฑท์ี่ดี ไม่มีควำมสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนได้
เสียกับบริษัท ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่ว จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และ
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัท 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตประจ ำปี 
2563 ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติดงันี ้

มต ิ อนมุตัิแต่งตัง้นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ ์ใบอนญุำตเลขที่ 2982 นำยวิโรจน ์สจัจธรรมนกุลู ใบอนญุำตเลขที่ 
5128 นำยจมุพฏ ไพรรตันำกร ใบอนญุำตเลขที่ 7645 นำยนพฤกษ ์พิษณวุงษ ์ใบอนญุำตเลขที่ 7764 และ
นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร ใบอนุญำตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตที่ไดร้บักำรรบัรองจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจใน
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตตำม
รำยนำมนัน้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหบ้รษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดัเป็นผูม้ีอ ำนำจ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตรำยอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็นผูป้ฏิบัติ
หน้ำที่แทนได ้และอนุมัติค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 1,260,000 บำท 
(หนึ่งลำ้นสองแสนหกหมื่นบำทถว้น) ตำมที่ประธำนฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,911,487 91.8800 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
(3) งดออกเสียง 95,349,434 8.1200 
 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 
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วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายช่ือกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งต้ังกรรมการเข้าแทน 

ประธำนฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่ำในปี 2564 กรรมกำรของบริษัทที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งมีจ ำนวน 3 ท่ำน คิด
เป็นอตัรำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่  

1) นำยวิบลูย ์พจนำลยั   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
2) นำงสำวธัญญำภรณ ์ไกรภเูบศ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
3) ดร. พีระพงษ ์กิติเวชโภคำวฒัน ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในกำรพิจำรณำวำระนี ้ประธำนฯ 
จึงขอเรียนเชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนออกจำกหอ้งประชมุ เพื่อควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินกำรประชมุในวำระนี ้ 

ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระสำมำรถไดร้บั
เลือกกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งตำมเดิมไดอ้ีก คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำ กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด อีกทัง้เป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณอ์ย่ำงกวำ้งขวำงในสำขำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรด ำเนินงำนของบริษัท สำมำรถที่จะสรำ้งประโยชนใ์หแ้ก่บริษัทได้ ส  ำหรบักรรมกำรที่ไดร้บักำรเสนอชื่อให้
ไดร้บักำรเลือกตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ เป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษิัท สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี ้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ซึ่งไดแ้ก่ นำยวิบลูย ์พจนำ
ลยั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวธัญญำภรณ ์ไกรภูเบศ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
และดร. พีระพงษ ์กิติเวชโภคำวฒัน ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรไดม้ีมติในกำรประชุม ให้
ก ำหนดชื่อกรรมกำรออกตำมวำระ 3 ท่ำนดังกล่ำวขำ้งตน้ และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ อีกวำระหนึ่ง รำยละเอียดขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรดงัที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธำนฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำม
วำระ ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ ดงันี ้

มต ิ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนส ำหรบักำรเลือกตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรของบรษิัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละรำยดงันี ้

1)  นำยวิบลูย ์พจนำลยั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุน้ 
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 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,075,804,087 91.6154 

(2) ไม่เห็นดว้ย 2,794,900 0.2380 

(3) งดออกเสียง 95,661,934 8.1466 

 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

 

2)  นำงสำวธัญญำภรณ ์ไกรภเูบศ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 821,924,921 หุน้  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 722,810,587  87.9412 

(2) ไม่เห็นดว้ย 3,457,900 0.4207  

(3) งดออกเสียง 95,656,434 11.6381 

 รวมจ านวนเสียง 821,924,921 100.0000  

 
3) ดร. พีระพงษ ์กิติเวชโภคำวฒัน ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,173,215,921 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,074,101,587 91.5519 

(2) ไม่เห็นดว้ย 3,457,900 0.2947 

(3) งดออกเสียง 95,656,434 8.1534 

 รวมจ านวนเสียง 1,173,215,921 100.0000 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

นำงดำรณี  ปะเถตัง เลขำนุกำรบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เม่ือวนัที่ 18 เมษำยน 2563 ก ำหนดใหก้ำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสต์อ้งเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคมก ำหนด และใหม้ีผลบงัคบัใชต้ำมกฎหมำย ดงันัน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัประชุมตำมที่กฎหมำย
บญัญัติใหต้อ้งมีกำรประชมุ จึงขอเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 33-34 ขอ้ 40 และ ขอ้ 42-43 โดยส่วนที่แกไ้ข
เพิ่มเติมคือสว่นที่ขีดเสน้ใต ้ดงันี ้
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 33. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตอ้งมีกรรมกำรมำ
ประชุม ไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

 

 

 

 
ให้ ป ร ะ ธ ำน ก ร รม ก ำ ร เป็ น ป ร ะ ธ ำน ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่
ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำน
กรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มี
รองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่
ได ้ใหก้รรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็น
ประธำนในที่ประชมุ 

 
กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรใหถื้อเสียง
ข้ำงมำกของจ ำนวนกรรมกำรที่ เข้ำร่วมประชุมโดย
กรรมกำรหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในกำรลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียง 
เป็นเสียงชีข้ำด 

ข้อ 33. ในกำรประชมุคณะกรรมกำร  ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุม ด้วยตน เองห รือการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุม ไม่นอ้ยกว่ำ
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด 
หลักเกณฑแ์ละข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ให้ ป ร ะ ธ ำน ก ร รม ก ำ ร เป็ น ป ร ะ ธ ำน ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่
ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำน
กรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มี
รองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่
ได ้ใหก้รรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็น
ประธำนในที่ประชมุ 

 

กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรใหถื้อเสียง
ข้ำงมำกของจ ำนวนกรรมกำรที่ เข้ำร่วมประชุมโดย
กรรมกำรหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในกำรลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียง 
เป็นเสียงชีข้ำด 

ข้อ 34. คณะกรรมกำรของบริษัทตอ้งประชุมอย่ำงนอ้ย
สำม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นตัง้แห่งส  ำนักงำน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใด
ตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรจะก ำหนด 

 

 

 

 

ข้อ 34. คณะกรรมกำรของบริษัทตอ้งประชุมอย่ำงนอ้ย
สำม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นตัง้แห่งส  ำนกังำน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใด
ตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรจะก ำหนด หรือด าเนินการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็
ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

 
ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร 
หรือรองประธำนกรรมกำร หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรจัดส่ งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม เวน้แต่
ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษำสิทธิหรือประโยชนข์อง
บริษัท จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดนัด
วันประชุมใหเ้ร็วกว่ำนั้นก็ได ้โดยใหป้ระธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ใน
กำรประชมุคณะกรรมกำร 

 

 

ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีกำร
เรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร รอง
ประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรก ำหนดวันประชุมกำยในสิบสี่ 
(14) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเช่นว่ำนัน้ 

ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร 
หรือรองประธำนกรรมกำร หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม เวน้แต่
ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษำสิทธิหรือประโยชนข์อง
บริษัท จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดนัด
วันประชุมใหเ้ร็วกว่ำนั้นก็ได ้โดยใหป้ระธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ 
ห รื อ วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสใ์นกำรประชมุคณะกรรมกำร 

 

ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีกำร
เรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร รอง
ประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรก ำหนดวันประชุมกำยในสิบสี่ 
(14) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเช่นว่ำนัน้ 

 
ในการส่งหนังสือนัดประชุมส าหรับการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ัน ให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซึ่ งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดย
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ถึ งกรรมการภายใน
ก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บ
ส า เน า ห นั งสื อ เชิ ญ ป ระ ชุ ม แ ล ะ เอ ก ส า ร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บ
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกสก็์ได้ 

ข้อ 40. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้  ณ 
ทอ้งที่อันเป็นที่ตั้งแห่งส  ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนด 

ข้อ 40. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้  ณ 
ทอ้งที่อันเป็นที่ตั้งแห่งส  ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนด  ห รือด า เนิ น การจัดป ระ ชุม ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ เห็นสมควรก็ได้ โดยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย 
 

ข้อ 42. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้
คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนที่ วนั 
เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่ เสนอเพื่อทรำบ เพื่อรับรอง เพื่อ
อนุมัติ  ห รือ เพื่ อพิ จำรณ ำแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้ ง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดทรำบ
ล่วงหนไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ย
กว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำ
เป็นระยะเวลำสำม (3) วนัติดต่อกนั  

 

 

 
 

ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งสถำนที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมผูถื้อหุน้
นัน้ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ หรือ
ส ำนักงำนสำขำ หรือจังหวัดอื่นหรือสถำนที่อื่นตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นว่ำสมควร 
 

ข้อ 42. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้
คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนที่ วนั 
เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่ เสนอเพื่อทรำบ เพื่อรับรอง เพื่อ
อนุมัติ  ห รือ เพื่ อพิ จำรณ ำแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้ ง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดทรำบ
ล่วงหนไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ย
กว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำ
เป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยค าบอก กล่าว
นัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ให้เป็นไปตามที ่
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

 

ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งสถำนที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมผูถื้อหุน้
นัน้ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ หรือ
ส ำนักงำนสำขำ หรือจังหวัดอื่นหรือสถำนที่อื่น หรือ
ด าเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็น ว่ำสมควร โดยให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และ
ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัดประชุมส าหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ัน ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้น
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ภายในก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้อง
จัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บ
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกสก์็ได้ 

ข้อ 43. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ำยี่สิบหำ้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
ผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
หนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 
 

ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนด
ไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพรำะผูถื้อ
หุน้รอ้งขอ กำรประชุมเป็นอันระงบัไป ถำ้กำรประชุมผู้
ถือหุน้นัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุม
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 43. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุน้ (ถ้ำมี) 
เขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบหำ้ (25) คนหรือไม่นอ้ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับ
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ที่
จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนด
ไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพรำะผูถื้อ
หุน้รอ้งขอ กำรประชุมเป็นอันระงบัไป ถำ้กำรประชุมผู้
ถือหุน้นัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุม
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

นอกจำกนี ้เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัติกำรก ำหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยในกำรจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถ้อยค ำ
เพื่อให้เป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนเพื่อให้กำรจด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติ
ดงันี ้

มต ิ อนุมัติกำรแกไ้ขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33-34 ขอ้ 40 และ ขอ้ 42-43 และอนุมัติกำรก ำหนดใหบุ้คคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และ
มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนเพื่อใหก้ำรจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ตำมที่ประธำนฯ เสนอ 
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ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกซึ่งไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุ โดยมีผล
กำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุน้ 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,911,487 91.8800 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
(3) งดออกเสียง 95,349,434 8.1200 
 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 
เร่ือง วัตถุประสงคข์องบริษัท 

นำงดำรณี ปะเถตัง เลขำนุกำรบริษัทแจง้ต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องดว้ยบริษัทฯ มีนโยบำยจะขยำยธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อรองรบัธุรกิจในอนำคตของบริษัทฯ โดย
แกไ้ขเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ จำกเดิม 28 ขอ้ เป็น 40 ขอ้ โดยสว่นที่แกไ้ขเพิ่มเติมคือสว่นที่ขีดเสน้ใต ้ดงันี ้

ก. ให้แก้ไขวัตถุประสงคข์้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 15 - 16, ข้อ 25 – 26 (สว่นที่แกไ้ข คือ สว่นที่ขีดเสน้ใต)้ 

(5) ท ำกำรจดัตัง้ส  ำนกังำนสำขำหรือแต่งตัง้ตวัแทน รวมถึงบรษิัทในเครือทัง้ภำยในและภำยนอก
ประเทศ 

(9) ประกอบกิจกำรคำ้ผัก ผลไม ้หน่อไม ้พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยำเสน้ เครื่องดื่ม น ำ้ดื่ม น ำ้แร ่
น ำ้ผลไม ้น ำ้ดื่มผสมวิตำมิน ชำ ชำสมุนไพร เครื่องดื่มที่อยู่ในภำชนะที่บรรจุปิดสนิท  สุรำ 
เบียร ์อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง 
เครื่องปรุงรสอำหำร น ำ้ซอส น ำ้ตำล น ำ้มนัพืช อำหำรสตัว ์และเครื่องบรโิภคอื่น 

(15) ประกอบกิจกำรคำ้ ขำยส่ง ขำยปลีก กำรสั่ง น ำเขำ้ ส่งออก ยำ ยำรกัษำโรค เวชภณัฑ ์เวช
ส ำอำง เภสชัภัณฑ ์เคมีภัณฑ ์เครื่องมือแพทย ์เครื่องมือเครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์ปุ๋ ย ยำ
ปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี ้ กำร
ประกอบกิจกำรดงักลำ่วตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

(16)  ประกอบกิจกำรคำ้ ขำยส่ง ขำยปลีก กำรสั่ง น ำเขำ้ ส่งออก เครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑเ์สริม
อำหำรบ ำรุงร่ำงกำยผิวพรรณ ผลิตภณัฑเ์สรมิควำมงำมจำกสมนุไพร ผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์อุปกรณเ์ครื่องมือ และเครื่องใชเ้สรมิควำมงำม รวมถึงประกอบ
กิจกำรใหค้ ำปรกึษำ ฝึกอบรม ใหบ้รกิำรดำ้นสขุภำพและควำมงำม และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
ดำ้นสขุภำพและควำมงำม ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้นี ้กำรประกอบกิจกำรดงักลำ่ว
ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
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(25) ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตเครื่องส ำอำง ผลิตภณัฑเ์สรมิอำหำรบ ำรุงรำ่งกำยและผิวพรรณ 
เวชภัณฑ์ เวชส ำอำง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมควำมงำม ทั้งนี ้ กำร
ประกอบกิจกำรดงักลำ่วตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

(26) ประกอบกิจกำรรบัออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รับบรรจุภัณฑ์ และจัดจ ำหน่ำย
ภำชนะบรรจภุณัฑเ์ครื่องส ำอำง อปุกรณเ์ครื่องมือ และเครื่องใชเ้สรมิควำมงำมและประกอบ
กิจกำรจ ำหน่ำยภำชนะบรรจภุณัฑ ์ไดแ้ก่ ขวด หลอด และอื่นๆ   

ข. ให้เพิ่มวัตถุประสงคข์้อ 29- 40  

(29) ประกอบกิจกำรคำ้ เช่ำ ใหเ้ช่ำ เช่ำช่วง ใหเ้ช่ำช่วง เช่ำซือ้ ใหเ้ช่ำซือ้ ขำยฝำก รบัขำยฝำก 
จ ำนอง รบัจ ำนอง แลกเปลี่ยน จัดหำซึ่งอำคำรโรงงำน ส ำนักงำน สถำนที่ภำยในอำคำร 
โกดงัเก็บสินคำ้ และอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นๆ ตลอดจนอุปกรณ ์เครื่องใช ้ส  ำนกังำนต่ำงๆ เพื่อใช้
เป็นส ำนกังำน โรงงำน สถำนกำรคำ้ หรือเพื่อประโยชนอ์ื่นใด 

(30) ท ำกำรแต่งตั้งนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยเท่ำที่เก่ียวข้องกับสินคำ้และบริกำร
ภำยใตว้ตัถปุระสงคน์ี ้

(31) ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรใหบ้ริกำรเครือข่ำยธุรกิจและลกูคำ้ของบรษิัท รวมทั้งบรกิำรอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

(32) ประกอบกิจกำรค้ำขำย จ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่งสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตำม
วตัถุประสงคข์องบริษัท โดยขำยตรงและตลำดตรงใหแ้ก่ลูกคำ้และผูบ้ริโภค จ ำหน่ำยผ่ำน
แค๊ตตำล๊อค จ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นคำ้ของบริษัท จ ำหน่ำยผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต หรือลกัษณะ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์จ ำหน่ำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย และเวปไซตข์องตวัแทนจ ำหน่ำย หรือ
คู่คำ้ทำงธุรกิจ 

(33) ประกอบกิจกำรผลิต สรำ้งสรรค ์ซือ้ จ ำหน่ำย ใหย้ืม ใหเ้ช่ำ น ำเขำ้ สื่อสำรสนเทศที่แสดง
บทควำม ข่ำวสำร และขอ้มูลต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์ กำรส่งเสริมกำร
ขำย และกำรใหบ้ริกำรในกิจกำรของบริษัทหรือที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท โดยจดัท ำใน
รูปของสื่อบนัทกึขอ้มลูทกุชนิด 

(34) ประกอบกิจกำรผลิต สรำ้งสรรค ์เผยแพร่ขอ้มลูต่ำงๆ โฆษณำ ประชำสมัพนัธส์ินคำ้ รำยกำร
ส่งเสริมกำรขำย กิจกรรมต่ำงๆ ตลอดจนให้มีกำรท ำธุรกรรมทำงเวปไซต์ของบริษัทผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

(35) ประกอบกิจกำรค้ำ พัฒนำ และอนุญำตให้ใช้ระบบ แอปพลิ เคชั่ น  และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบและโปรแกรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในกำรซื ้อ ขำย 
แลกเปลี่ยน ให ้ใหเ้ช่ำสินคำ้และบรกิำรภำยใตว้ตัถปุระสงคน์ี ้
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(36) ประกอบธุรกิจโฆษณำ เผยแพร่ จ ำหน่ำยสินค้ำ หรือให้บริกำร หรือเป็นตัวแทนในกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ และ/หรือ ให้บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนระบบสำรสนเทศใดๆ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสำรใดๆ รวมถึงทำงอินเทอรเ์น็ต ไลน ์เฟซบุ๊คหรือสื่อ
ออนไลน์ใดๆ ที่ เป็นกำรเผยแพร่ทำงโซเชี่ยลมีเดีย เก่ียวกับสินค้ำและบริกำรภำยใต้
วตัถปุระสงคน์ี ้

(37) ประกอบกิจกำรซือ้ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ ให้ยืม กำรให้สิทธิกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ และ
แลกเปลี่ยนซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมำยกำรคำ้ สิทธิบตัรและสิทธิในทำงทรพัยส์ินทำงปัญญำอ่ืน
ใดซึ่งสินคำ้หรือบรกิำรภำยใตว้ตัถปุระสงคน์ี ้

(38) ประกอบธุรกิจบริกำรรบัเป็นที่ปรกึษำและใหค้ ำแนะน ำ อบรมเก่ียวกับสินคำ้และบริกำรซึ่ง
เก่ียวกบัเครื่องส ำอำง ควำมงำม และที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัท 

(39) ประกอบกิจกำรน ำเขำ้ ส่งออก รบัผลิต ซือ้ ขำยส่ง ขำยปลีก กำรสั่ง จ ำหน่ำย แลกเปลี่ยน 
รับบรรจุ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งกัญชง กัญชำ กระท่อม และพืชเสพติดใดๆ 
รวมถึงผลิตภณัฑ ์ยำ ยำรกัษำโรค เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง เครื่องส ำอำง ผลิตภณัฑเ์สรมิอำหำร
บ ำรุงรำ่งกำยและผิวพรรณ อนัมีสว่นประกอบหรือสว่นผสมจำกกญัชง กญัชำ กระท่อม และ
พืชเสพติดใดๆ ทัง้นี ้กำรประกอบกิจกำรดงักลำ่วตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  

(40) ประกอบธุรกิจน ำเข้ำ ส่งออก ค้นควำ้ วิจัย และพัฒนำ เพำะพันธุ์ เพำะปลูก บ ำรุงพันธุ ์
ขยำยพันธุ ์แพร่พันธุ ์และผลิตซึ่งเมล็ดพันธุ ์พนัธุไ์ม ้ธัญพืช ตลอดจนพันธุพ์ืช สมนุไพร ทุก
ชนิด ทุกประเภท และผลผลิตทำงกำรเกษตรอื่นๆ โดยใชก้รรมวิธีทำงวิทยำศำสตรแ์ละทำง
ธรรมชำติ ทัง้นี ้กำรประกอบกิจกำรดงักลำ่วตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เพื่อใหค้รอบคลุม และสอดคลอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิัทในปัจจบุนัและอนำคต ดงันี ้

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ ำนวน 40 ขอ้ 

นอกจำกนี ้เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัติกำรก ำหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยในกำรจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนเพื่อใหก้ำรจด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ 
ขอ้ 3 เรื่อง วตัถปุระสงคข์องบรษิัท ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำและมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์
ของบริษัท และอนุมัติกำรก ำหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัทฯ ที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำ
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เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนเพื่อใหก้ำร
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตำมที่ประธำนฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงข้ำงมำกซึ่งไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุ โดยมีผลกำรนบัคะแนนในวำระนี ้ดงันี ้ 

ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 1,174,260,921 หุน้ 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นดว้ย 1,078,926,487 91.8813 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
(3) งดออกเสียง 95,334,434 8.1187 
 รวมจ านวนเสียง 1,174,260,921 100.0000 

 
วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ แต่มีผูถื้อหุน้สอบถำมค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกิจกำร
ของบรษิัท โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปนี ้ 
1. นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ ์ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ อปุสรรคที่เกิดขึน้ในสถำนกำรณปั์จจบุนัเก่ียวกำรกำร

สง่ออกสินคำ้ไปยงัประเทศจีนมีอะไรบำ้ง 
ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์  ตอบค ำถำมผูถื้อหุน้ว่ำ ในช่วงแรกที่มีกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 
2019 อุปสรรคที่เกิดขึน้เป็นเรื่องขนส่งสินคำ้ที่มีกำรติดค้ำง ในประเทศไทยขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
ส  ำหรบัขนส่ง ซึ่งตอ้งมีกำรฆ่ำเชือ้อยู่ตลอดเวลำ และส่งผลใหตู้ค้อนเทนเนอรข์ำดแคลน ซึ่งในปัจจุบัน
อปุสรรคนีห้มดสิน้แลว้ อย่ำงไรก็ตำมยงัคงตอ้งรอใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั ในปัจจุบนักำรส่งออกไปยงัประเทศ
จีนยงัไม่ฟ้ืนตวักลบัขึน้มำอย่ำงเต็มที่  แต่สำมำรถส่งออกไปไดป้ระมำณอตัรำรอ้ยละ 30-50 บริษัทเห็นว่ำ
สถำนกำรณย์งัดีกว่ำในประเทศไทย ดงันัน้ กำรสง่สินคำ้ไปประเทศจีนจึงไม่มีอปุสรรคที่น่ำเป็นห่วง 

2. นางสาวราตรี วิศิษฏสุ์รวงศ์ ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ จำกข่ำวที่ไดท้  ำบันทึกขอ้ตกลงและควำมเขำ้ใจกับ
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) (“DOD”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อให ้DOD ผลิตสินคำ้ บรษิัทมีแผนงำนอย่ำงไร และมีสินคำ้อะไรที่ผลิตใหม่บำ้ง 

 
ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผูถื้อหุน้ว่ำ บริษัทไม่ไดเ้พียงแต่ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑก์ับ 
DOD แต่ยังมีบริษัทอื่นด้วย แต่ส  ำหรับ DOD นั้นได้มีกำรผลิตสินค้ำหลำยประเภทตำมที่จะได้แก้ไข
วตัถุประสงคข์องบริษัท บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถจัดเตรียมสินคำ้เพื่อวำงจ ำหน่ำยไดป้ระมำณปลำยไตร
มำส 3 ถึงตน้ไตรมำสที่ 4 ทัง้นี ้ควำมลำ่ชำ้ไม่ไดเ้กิดจำกบริษัท แต่ตอ้งรอกฎหมำยอนุญำต อย่ำงไรก็ตำม 
ทำงบรษิัทและ DOD ค่อนขำ้งมีควำมพรอ้ม และก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำสินคำ้เพื่อรอเวลำจ ำหน่ำย
สินคำ้ 

3. นางสาวอรนุช ว่องพิริยพงศ์ ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ อยำกทรำบเหตุผลในกำรใหใ้บอนุญำตแก่บริษัทใน
ประเทศจีนในกำรผลิตสินค้ำ เนื่องจำกบริษัทในประเทศจีนมักจะมีปัญหำเรื่องคุณภำพและควำม
ปลอดภยัในกำรผลิตสินคำ้ 
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ดร.พีระพงษ ์กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบค ำถำมผูถื้อหุน้ว่ำ ตอ้งเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบว่ำบรษิัทมีวิสยัทศันใ์น
กำรขยำยธุรกิจไปยงัระดบันำนำชำติ ดงันั้น จึงตอ้งมีกำรพัฒนำสินคำ้และขยำยธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศ 
ซึ่งขัน้ตอนส่วนหนึ่งคือตอ้งสำมำรถผลิตสินคำ้ในต่ำงประเทศได ้เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรขจัดอุปสรรค
เก่ียวกับกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ ดงันัน้โครงกำรน ำรอ่งที่ใหอ้นุญำตแก่บรษิัทในประเทศจีนผลิตสินคำ้นัน้ได้
ท ำไปแลว้ส ำหรบัผลิตภัณฑ ์5 ชนิด ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรผลิตในประเทศจีนมีตน้ทุนต ่ำกว่ำเนื่องจำกรำคำ
ของวัตถุดิบ อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่องคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพนั้น บริษัทควบคุมอย่ำงใกล้ชิด 
นอกจำกนั้น บริษัทขนำดใหญ่ในระดับโลกก็ผลิตที่ประเทศจีนเช่นกัน ดังนั้น ในประเทศจีนจึงมี
โรงงำนผลิตสินคำ้ที่มีคุณภำพระดบัโลก และบริษัทก็เลือกโรงงำนที่มีคุณภำพระดับโลก อีกทั้งกำรขยำย
ธุรกิจไปยังตลำดในประเทศจีนประสบปัญหำในเรื่องของกำรยื่นขอจดทะเบียนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำในประเทศจีน ซึ่งใชร้ะยะเวลำในกำรจดนำน และขัน้ตอนค่อนขำ้งมำก ดงันัน้ 
กำรผลิตสินคำ้ใหม่ในประเทศจีนเองจะท ำใหก้ำรขอจดทะเบียนดังกล่ำวเป็นไปโดยง่ำยยิ่งขึ ้น สำมำรถ
ขจัดปัญหำไปได้ทันที และสำมำรถวำงจ ำหน่ำยสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว และในอนำคตอำจมีขยำย
กำรตลำดไปยงัประเทศอ่ืนๆ มำกขึน้ บริษัทมั่นใจว่ำกำรผลิตสินคำ้ในประเทศจีนนัน้มีมำตรฐำนระดบัโลก 
ซึ่งบริษัทไม่เห็นถึงปัญหำเรื่องคณุภำพ บริษัทมีทีมงำนในกำรควบคมุคณุภำพ โดยเฉพำะสินคำ้ที่ผลิตใป
ระเทศจีนซึ่งจะเป็นสินคำ้ที่นิยมในประเทศจีนเท่ำนั้น ซึ่งจะแตกต่ำงจำกสินคำ้ในประเทศไทยเนื่องจำก
สภำพอำกำศที่แตกต่ำงกัน และสินคำ้บำงอย่ำงที่ผลิตในประเทศจีนจะถูกส่งออกไปยงัประเทศต่ำงๆ อีก
ดว้ย กำรผลิตสินคำ้ในประเทศจีนเป็นกำ้วแรกในกำรขยำยธุรกิจไปยงันำนำชำติ ทัง้นี ้บรษิัทไดม้ีแผนงำน
นีม้ำระยะหนึ่งแลว้ แต่ประสบปัญหำเรื่องกำรเดินทำง ดงันัน้ บริษัทใหค้วำมมั่นใจในกำรเลือกโรงงำนได้
ในระดบัหนึ่ง อีกทัง้บริษัทไดท้ ำสญัญำควบคมุคณุภำพทัง้โรงงำนผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำย ซึ่งเป็นกำรลด
ปัญหำในกำรท ำกำรตลำดในต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น บริษัทยังมีสิทธิขำดในใบอนุญำต ซึ่งบริษัท
สำมำรถใหห้ยดุกำรผลิตไดใ้นกรณีที่ประสบปัญหำเรื่องคณุภำพสินคำ้ 

เมื่อไม่มีค ำถำมอื่นใด ประธำนฯ จึงกล่ำวขอขอบพระคุณท่ำนผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุม และดว้ยควำมห่วงใยใน
สขุภำพขอใหทุ้กท่ำนดแูลรกัษำสขุภำพ สวมหน้ำกำกอนำมยั เวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรติด
เชือ้โคโรน่ำ 2019 ( COVID-19 ) และกลำ่วปิดกำรประชมุในเวลำ 16.30 น. 
 
 

 

(รศ.ดร.วิชิต อู่อน้) 
ประธำนคณะกรรมกำร (รกัษำกำร) และประธำนในที่ประชมุ 
 

  

(นำงดำรณี ปะเถตงั) 
 เลขำนกุำรบรษิัท 
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รายงานประจ าปี 2564 
ในรูปแบบ QR CODE 
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ส าเนางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ในรูปแบบ QR CODE 
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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

1. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย ์  เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

 

อาย ุ 54 ปี 

การศึกษา -ปรญิญำตรี นิตศิำสตร ์มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 -นกักฎหมำยภำครฐั ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 2552 

 -วิทยำลยักำรทพับก ชดุที่ 58  

ประวัติการอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี ( 25 เมษำยน 2563 - 24 เมษำยน 2565 ) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจกำรท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน 

ไม่มี 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  

ไม่มี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2560 – ปัจจบุนั
2560 – 2561 
2559 – 2562 
2557 – 2560 
2554 – ปัจจบุนั 

นำยทหำรปฎิบตัิกำรพิเศษ กรมกำรสำรวตัรทหำรบก 
หวัหนำ้แผนกกฎหมำย อำรม์ี่ยไูนเต็ด 
ผูช้่วยด ำเนินงำนของสมำชิกสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ   
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร กำรคดีฯกองทพับก 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บมจ. บิวตี ้คอมมนูติี ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2564 

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท 7 ครัง้จำกทัง้หมด 7 ครัง้ 

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท 4 ครัง้จำกทัง้หมด 4 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำแลว้เห็นว่ำพนัเอกอรรถพล  

ศรีสังวำลย ์มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนฯ และมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท สำมำรถที่จะช่วยพฒันำบรษิัทได ้จึง
เห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิัท 
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1. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย ์  เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ตอ่) 

-  ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวักบัผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 

-  ควำมสมัพนัธก์บับรษิัทหรือบรษิทัย่อยที่อำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่มี 

-  กรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่ีปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ ไม่เป็น 

-  ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชีพของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่เป็น 

-  ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิที่มีนยัยะส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ ไม่มี 

-  ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท ไม่มี 
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2. นายแพทยสุ์วิน ไกรภูเบศ  เสนอเป็นกรรมการ 

 

อายุ    53 ปี 

การศึกษา - ปรญิญำตรี วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต คณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุน่ท่ี 18 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดับสูง Global Business Leaders Program (GBL) จำก LEAD BUSINESS 
INSTITUTE 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง Chief Transformation Officer (CTO) จำก ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 

การถือหุน้ในบริษทั จ ำนวน 285,736,000หุน้  
คิดเป็น 9.5% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2564 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี (25 เมษำยน 2563 - 24 เมษำยน 2565) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจกำรท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน 
ไม่มี 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  
ไม่มี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น 
ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2564– ปัจจบุนั 
2561– 2564 
2560 – 2561 
 
2543 – 2559 

ประธำนกรรมกำรบรษิัท/กรรมกำร/บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร/กรรมกำร/บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร/กรรมกำร/รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ
ผลิตภณัฑแ์ละจดัซือ้ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร/กรรมกำร/รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและ
รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำผลิตภณัฑแ์ละจดัซือ้ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2564 

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท 7 ครัง้จำกทัง้หมด 7 ครัง้ 

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท 4 ครัง้จำกทัง้หมด 4 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำแลว้เห็นว่ำนำยแพทยส์วุิน ไกรภเูบศ 
มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมพระรำชบญัญัตบิรษิัทมหำชนฯ และมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์
ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท สำมำรถที่จะช่วยพัฒนำบริษัทได ้จึงเห็นสมควร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิัท  
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 3. น.ส.มณสุธาทพิ มลาอคัรนันท ์  เสนอเป็นกรรมการ 

 

อาย ุ 44 ปี 

การศึกษา - ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร ์(เทคนิคกำรแพทย)์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
 - The Madanes Enneagram Coaching Methodology จำก NLP Life Mastery 
 - Certificate of practitioner at Fundamental Level จำก iSTRONG Mental Health 
 - Professional certified life coach จำก Thailand coaching academy 
 - Master certified life coach จำก Thailand coaching academy 

ประวัติการอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 

การถือหุน้ในบริษทั จ ำนวน 10,000,000 หุน้  
คิดเป็น 0.33% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2564 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี ( 25 เมษำยน 2562 - 24 เมษำยน 2564) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจกำรท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน 

ไม่มี 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  

ไม่มี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2556 – ปัจจบุนั 

2555 – 2556 
 
2553 – 2554 
2548 – 2552 

กรรมกำร บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้
กรรมกำรบรหิำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจและส่ือสำรองคก์ร บมจ. 
บิวตี ้คอมมนูิตี ้
รองผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิตภณัฑ ์บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้
หวัหนำ้แผนกปฏิบตัิกำรขำย บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2564 

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัท 6 ครัง้จำกทัง้หมด 7 ครัง้ 

เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท 4 ครัง้จำกทัง้หมด 4 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บรษิัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำแลว้เห็นว่ำน.ส.มณสธุำทิพ  มลำอคัร
นันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนฯ และมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท สำมำรถที่จะช่วยพฒันำบรษิัทได ้จึง
เห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิัท 
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ค านิยามกรรมการอิสระ 
ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว ้ซึ่งมีมำตรฐำนเทียบเท่ำกับขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

(1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำนลกูจำ้งพนกังำนท่ีปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม
ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ
บรษิัทเวน้แต่จะพน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวนีไ้ม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของ
บรษิัท 

(3)  ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำคู่สมรสพี่
นอ้งและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำรผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอให้
เป็นผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัทบรษิัทใหญ่บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
ของบรษิัทในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั2 หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสัมพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึงรวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำรกำรเช่ำหรือ
ใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยร์ำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิำรหรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ยกำรรบัหรือ
ใหกู้ย้ืมค ำ้ประกันกำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้นรวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ
คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลำ้น
บำทขึน้ไปแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ังกล่ำวให้นับรวมภำระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 

 
2 ผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หมำยควำมว่ำ ผูถ้ือหุน้ในบริษัทเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และกำรถือหุน้ดงักล่ำวใหน้บั

รวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
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(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัทสงักัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำรเงินซึ่ ง
ไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบรษิัทในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคลใหร้วมถึงกำรเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(7)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

(8)  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(9)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

-------------- 

 เขียนที่……………………………………………. 

วนัท่ี…..…….เดือน………………....….พ.ศ…………… 

(1) ขำ้พเจำ้……………………………………………………....สญัชำติ…………...……..……….…........ 

อยู่บำ้นเลขท่ี….......…………ถนน…………………………………ต ำบล/แขวง………………….…..…......……………… 

อ ำเภอ/เขต……….....…………..….จงัหวดั…….………….....……..………….รหสัไปรษณีย…์……..………….………... 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท….………………………..……………………………….........…จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิน้รวม…………....………..……...หุ้นและออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกับ……....………………… 
เสียง ดงันี ้

หุน้สำมญั…………………………หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั………….……………..…เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ……………….……...หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั………..……………….…เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

(1) …………………………………….…........…………อำย…ุ……........…ปี อยู่บำ้นเลขท่ี……….......………. 

ถนน……....……………………..ต ำบล/แขวง…….……......….…….…….อ ำเภอ/เขต………........…………….………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….……….. หรือ 

(2) …………………………………….………..…………อำย…ุ……........…ปี อยู่บำ้นเลขท่ี……...........……… 

ถนน……....…………………..ต ำบล/แขวง…….…….....….….………….อ ำเภอ/เขต………......…………….…………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….……….. หรือ 

 (3) …………………………………….….........…………อำย…ุ…….......…ปี อยู่บำ้นเลขท่ี..……...........……. 

ถนน……………………………..ต ำบล/แขวง…….……...….…………….อ ำเภอ/เขต………......…………….…………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….……….. หรือ 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 

ทะเบียนผูถ้ือหุน้เลขที ่

หนำ้       1       ของจ ำนวน      2      หนำ้ 

ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บำท 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้
ในกำรประชมุผูจ้องหุน้/กำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญั/วิสำมญัครัง้ที่ ประจ ำปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. 
โดยกำรถ่ำยทอดสด ณ หอ้งประชุมบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกัด (มหำชน) เลขที่  50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 
แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่นดว้ย 

กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

 

ลงชื่อ ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงชื่อ ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงชื่อ ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงชื่อ ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได  ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

-------------- 

เขียน…………………............………………………….
วนัท่ี……......….เดือน….......………….พ.ศ…………… 

(1)  ขำ้พเจำ้…………………………………………………………….......……………สญัชำต…ิ..………........……………...…. 

อยู่บำ้นเลขท่ี…........…………ถนน…………………....………………ต ำบล/แขวง……………………………..……………. 

อ ำเภอ/เขต………………......……….จงัหวดั………......………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท….………….......…………………..........................................................................จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม……………..……...หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั…..……........……...………เสียง ดงันี ้

หุน้สำมญั……...........………………………หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั……....................…….……………เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ……............………….……..…หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั…………....................………….…เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

(1)  …………………………………….………………..........…………………….....…………อำย.ุ.........………......…ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต ำบล/แขวง…….……….……………………. 

อ ำเภอ/เขต………..……......……….……จงัหวดั..…....………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….…..........…….. หรือ 

(2)  …………………………………….………………..........…………………….....…………อำย.ุ.........………......…ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต ำบล/แขวง…….……….……………………. 

อ ำเภอ/เขต………..……......……….……จงัหวดั..…....………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….…..........…….. หรือ 

 (3)  …………………………………….………………..........…………………….....…………อำย.ุ.........………......…ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี…………...........…................ถนน……….....………………………..ต ำบล/แขวง…….……….……………………. 

อ ำเภอ/เขต………..……......……….……จงัหวดั..…....………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….…..........…….. หรือ 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผูถ้ือหุน้เลขที ่

หนำ้       1       ของจ ำนวน      8      หนำ้ 

ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บำท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุผูจ้องหุน้/
กำรประชุมผูถื้อหุน้สำมัญ/วิสำมัญครัง้ที่ ประจ ำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. โดยกำรถ่ำยทอดสด 
ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่  50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหำนคร 10230 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่นดว้ย 
(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 และแผนงานทีจ่ะด าเนินการในปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัท 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของโบนสักรรมกำรปี 2565 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ชื่อกรรมกำร พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย ์

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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ชื่อกรรมกำร นายแพทยสุ์วิน ไกรภูเบศ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร นางสาวมณสุธาทพิ มลาอัครนันท ์

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบ ริษัท  จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 
299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้ ซ่ึงเป็นสามัญจ านวน 15,741,465 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไวข้ำ้งตน้รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6 

หน้า 48 ของ 71 

กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

                                                                                           ลงชื่อ ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                                          (……………………………………….) 

ลงชื่อ ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                                                                                          (……………………………………….) 

 ลงชื่อ ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ                                                                       
(……………………………………….) 

      ลงชื่อ ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (……………………………………….)                                       
  

หมายเหต ุ

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได  ้

2.  วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

3.  ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนำ้       5       ของจ ำนวน      8      หนำ้ 



ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6 

หน้า 49 ของ 71 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในกำรประชุมผูจ้องหุน้/กำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญั/วิสำมญัครัง้ที่ประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. 
โดยกำรถ่ำยทอดสด ณ หอ้งประชมุบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหำนคร 10230 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่นดว้ย 

------------------- 

 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วำระท่ี………………….เรื่องเลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง 

ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
 

-------------- 

เขียนที่………………………………………………. 

วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

(1)  ขำ้พเจำ้……………………………………..………………………สญัชำติ……............…………..……………...…. 

ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่……………ถนน…………………………………ต ำบล/แขวง……………………………..….... 

อ ำเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั…………………….…………………………... 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท….…………………………..……………………………..…………………จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม……………....……...หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั………………..……เสียงดงันี ้

หุน้สำมญั…………………………………………หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั………….………………เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ…………………….……….……..…หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั……………………….…เสียง 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้

(1) ขำ้พเจำ้………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่……………ถนน…………………………………ต ำบล/แขวง……………………………..….... 

อ ำเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

หรือ 

(2) ขำ้พเจำ้………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่……………ถนน…………………………………ต ำบล/แขวง……………………………..….... 

อ ำเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย…์……..………….……….. 

หรือ 

(3) ขำ้พเจำ้…………………………….………………………………………............…………..………………...…. 

ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่……………ถนน…………………………………ต ำบล/แขวง……………………………..….... 

อ ำเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์………..………….………..

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำใน กำรประชุม 
ผูจ้องหุน้/กำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญั/วิสำมญัครัง้ที่ ประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. โดยกำรถ่ำยทอดสด 
ณ หอ้งประชมุบรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่นดว้ย 

(3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้

 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบำงส่วนคือ 

 หุน้สำมญั…………..หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……….....เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ………….หุน้และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………….เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด……..……………………………เสียง 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง   งดออกเสียง………..เสียง 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 และแผนงานทีจ่ะ
ด าเนินการในปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง   งดออกเสียง………..เสียง 

 วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง   งดออกเสียง………..เสียง 

 

หนำ้       2       ของจ ำนวน      8      หนำ้ 



ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6 

หน้า 54 ของ 71 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง   งดออกเสียง………..เสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัท 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของโบนสักรรมกำรปี 2565 

  เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระที ่7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

ชื่อกรรมกำร พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย ์

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร นายแพทยสุ์วนิ ไกรภูเบศ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร นางสาวมณสุธาทพิ มลาอัครนันท ์

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบ ริษัท  จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 
299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้ ซ่ึงเป็นสามัญจ านวน 15,741,465 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

หนำ้       4       ของจ ำนวน      8      หนำ้ 



ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6 

หน้า 56 ของ 71 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (……………………………………….)    (……………………………………….)  

       

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ  ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (……………………………………….)    (……………………………………….)  
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หมายเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้
ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ท่ำนัน้ 

2.  หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได  ้

4.  วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

5.  ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท…………………………………………………จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมผูจ้อง
หุน้/กำรประชุมผูถื้อหุน้สำมัญ/วิสำมญัครัง้ทีประจ ำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. โดยกำรถ่ำยทอดสด ณ 
หอ้งประชุมบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่นดว้ย 

------------------- 

 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย……….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……….เสียง        งดออกเสียง……....เสียง 

 วำระที่………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย……….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……….เสียง        งดออกเสียง……....เสียง 

 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย……….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……….เสียง        งดออกเสียง……....เสียง 

 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย……….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……….เสียง        งดออกเสียง……....เสียง 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 
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 วำระท่ี………………….เรื่อง………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้

 เห็นดว้ย……….เสียง       ไม่เห็นดว้ย……….เสียง        งดออกเสียง……....เสียง 

 วำระท่ี………………….เรื่องเลือกตัง้กรรมกำร  

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เหน็ดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 

ชื่อกรรมกำร ……………………………………………………………………………. 

 เห็นดว้ย………….เสียง    ไม่เห็นดว้ย……….….เสียง    งดออกเสียง………..เสียง 
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เอกสารและหลักฐานทีต่้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดา 

แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรอื่นที่ทำงรำชกำรออกใหแ้ละมีภำพของเจำ้ของบตัร หรือหนงัสือเดินทำงฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทัง้นี ้บตัรใดๆ ดงักล่ำวทัง้หมด ตอ้งยงัไม่หมดอำยกุำรใชง้ำน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผูแ้ทนนิติบคุคลแสดงเอกสำรตำม 1.1 ของผูแ้ทนนิติบคุคล 

(2)  ผูแ้ทนนิติบุคคลน ำส่งส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลที่มำประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2. การมอบฉันทะ 

• แนะน ำใหใ้ช ้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุำรออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ 

• ในวนัจดัประชมุ บรษิัทไดจ้ดัใหม้อีำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ/ไดร้บัมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1)  ผูร้บัมอบฉันทะน ำส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกขอ้ควำมครบถว้นชดัเจน
โดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงลำยมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(2)  ผูร้บัมอบฉนัทะน ำส่งส ำเนำเอกสำรตำม 1.1 ของผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้ไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(3)  ผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสำรตำม 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1)  ผูร้บัมอบฉันทะน ำส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6) ที่กรอกขอ้ควำมครบถว้นชดัเจน โดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและบคุคลซึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงลำยมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(2)  ผูร้บัมอบฉันทะน ำส่งส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลที่ลงลำยมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูม้ี
อ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(3)  ผูร้บัมอบฉันทะน ำส่งส ำเนำเอกสำรตำม 1.1 ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(4)  ผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสำรตำม 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.) 

(1)  ผู้รับมอบฉันทะน ำส่งและแสดงเอกสำรตำม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมกำร) หรือผูบ้รหิำร หรือพนกังำนท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจของคสัโตเดียน 

(2)  ผูร้บัมอบฉนัทะน ำส่งส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจที่ผูถื้อหุน้ต่ำงประเทศมอบอ ำนำจใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนำมใน
หนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) หรือผูบ้ริหำร หรือพนกังำนที่ไดร้บั
มอบอ ำนำจของคสัโตเดียน 

(3)  ผูร้บัมอบฉนัทะน ำส่งส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจที่คสัโตเดียนมอบอ ำนำจกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้กำร
มอบอ ำนำจช่วง (ถำ้มี) ใหแ้ก่กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของคัสโตเดียน โดยลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) หรือผูบ้รหิำร หรือพนกังำนท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจของคัสโตเดียน 

(4)  ผูร้บัมอบฉันทะน ำส่งส ำเนำหนังสือยืนยนัหรือส ำเนำใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) หรือผูบ้รหิำร หรือพนกังำนท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจของคสัโตเดียน 

หมายเหตุ ในกรณีที่ตน้ฉบบัมิไดท้ ำขึน้เป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษ จะตอ้งจดัท ำค ำแปลเป็นภำษำองักฤษ และตอ้ง
ลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) หรือผูบ้ริหำร หรือพนกังำนที่ไดร้บั
มอบอ ำนำจของคัสโตเดียน และหำกเป็นเอกสำรที่มีกำรจัดท ำขึน้ในต่ำงประเทศ จะตอ้งมีกำรรบัรองลำยมือชื่อโดย  
โนตำรีพบัลิค 

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ผูถื้อหุน้อำจมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมกำรอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ โดยบริษัทขอแนะน ำใหใ้ชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึ่งท่ำนสำมำรถระบกุำรออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่ำงชดัเจน 

1. รศ.ดร. วิชิต อู่อน้  ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย ์  ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

3. นำยวิบลูย ์พจนำลยั  ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

หมายเหตุ เพื่อควำมสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งตำมขอ้ 1. หรือขอ้ 2. มำยงับริษัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั 

4. อื่นๆ 

กรณีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงส ำเนำหลกัฐำนรบัรองกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
และลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทีบ่ริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีทีป่ระสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

1.   รศ.ดร. วิชิต อู่อน้ 

ต ำแหน่ง       กรรมกำรอิสระ 

อำย ุ        54 ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี  30/122 สคุนธสวสัดิ์ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 10230 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที ่5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย ์

ต ำแหน่ง   กรรมกำรอิสระ 

อำย ุ        54 ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี 459/8 ถนนลำดพรำ้ว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที ่5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565และวาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

3. นายวิบูลย ์พจนาลัย 

ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 

อำย ุ      45 ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี 268 ซ.พฒันำกำร 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

(กรรมการมีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระที ่5 เร่ือง พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565) 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 1 บททัว่ไป 

ขอ้ 3. กำรเพิ่มเติมหรือแกไ้ขใดๆ ในขอ้บังคับนีก้็ดี หรือใน
ขอ้ก ำหนดในหนงัสือบริคณหส์นธิก็ดี จะกระท ำไดก้็
แต่โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

หมวด 3 การโอนหุ้น 

ขอ้ 20. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่ มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อ
หุน้ ณ วันที่คณะกรรมกำรก ำหนด และจ ำนวนหุน้ที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้
เป็นไปตำมที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ  วัน
เดียวกันนัน้ ทั้งนี ้สิทธิของบุคคลดังกล่ำวย่อมไม่ได้
รบัผลกระทบ แมว้่ำทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันประชุมผู้
ถือหุน้จะมีขอ้มลูที่เปล่ียนแปลงไปแลว้ 

วันที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งตอ้ง
เป็นวนัที่ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสอง 
(2) เดือน แต่ตอ้งไม่ก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรอนมุตัิให้
มีกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมกำร
ก ำหนดวันเพื่อก ำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำประชุม
แลว้จะเปล่ียนแปลงมิได ้

ขอ้ 21. บรษิัทอำจปิดงดรบัลงทะเบียนกำรโอนหุน้ในระหว่ำง
ยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ก็
ได้  โดยประกำศให้ผู้ ถื อหุ้นทรำบ ล่วงหน้ำ  ณ 
ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของบริษัททุก
แห่งไม่น้อยกว่ำสิบ ส่ี  (14) วันก่อนวันปิดงดรับ
ลงทะเบียนกำรโอนหุน้  

หมวดที ่4 กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ขอ้ 23. กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ต่อหุน้หนึ่ง (1) หุน้ท่ีตนถืออยู่ 

(2) ในกำรเลือกตัง้กรรมกำร อำจใชว้ิธีออกเสียง
ลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ใน
กำรลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง
ดว้ยคะแนนที่มีตำม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับ
ลงมำ เป็นผู้ไดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่ จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
กำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนที่
ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

ขอ้ 24. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำร
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งใน
สำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้ำ
จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหเ้ป็นสำม (3) ส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่ง
ในสำม (1/3) 

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำก
กันว่ำ ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรที่
อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

อนึ่ง กรรมกำรผูอ้อกตำมวำระนั้นอำจแต่งตัง้ใหเ้ขำ้
รบัต ำแหน่งอีกครัง้ก็ได ้

ขอ้ 25. บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุดแลว้แต่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้จะก ำหนด 

กรรมกำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูป
ของเงินรำงวัล เบี ้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตำมขอ้บังคับ
หรือตำมที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนด
เป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์และจะ
ก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
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จนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจำกนัน้ให้
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของ
บรษิัท 

ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรในอนัที่จะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
ในฐำนะที่เป็นพนกังำนหรือลกูจำ้งของบรษิัท 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกำรด ำรงคุณสมบัติของ
กรรมกำรที่ เป็ นอิส ระตำมที่ กฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยจ์ะก ำหนด 

ขอ้ 30. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออก
จำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 31. คณะกรรมกำรเป็นผู้รับ ผิดชอบจัดกำรกิจกำร
ทั้งหลำยทั้งปวงของบริษัท และมีอ ำนำจหน้ำที่
ด  ำเนินกำรภำยในขอบเขตกฎหมำย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท และตำมมติของที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งหรือ
หลำยคน  ป ฏิบัติ งำนอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ งแทน
คณะกรรมกำรก็ได ้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 40. กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อัน
เป็นที่ตัง้แห่งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนด 

ขอ้ 41. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้อย่ำง
นอ้ยปีละหน่ึง (1) ครัง้ กำรประชมุเช่นว่ำนีใ้หเ้รียกว่ำ 
“ประชุมสำมญั” กำรประชุมสำมญัดงักล่ำวใหจ้ดัให้
มีขึน้ภำยในส่ี (4) เดือนภำยหลังวันสิน้สุดรอบปี

บัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นๆ ให้
เรียกว่ำ “ประชมุวิสำมญั” 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในหำ้ (1/5) ของจ ำนวนหุน้
ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรือจ ำนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ
ยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำ
หนึ่ งในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นที่ จ  ำหน่ำยได้
ทั้งหมด เข้ำชื่อกันท ำหนังสือในฉบับเดียวกันรอ้ง
ขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบเุหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสือดังกล่ำวดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมกำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่
ไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 42. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ ถื อหุ้นนั้น  ให้
คณะกรรมกำรจดัท ำหนังสือนดัประชุม ระบุสถำนที่ 
วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร 
โดยระบุใหช้ัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทรำบ เพื่อ
รับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี 
พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่อง
ดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียน
บริษัทมหำชนจ ำกัดทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็นระยะเวลำ
สำม (3) วนัติดต่อกนั 

ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งสถำนที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุผูถื้อ
หุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน
ใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำ หรือจงัหวดัอื่นหรือสถำนท่ี
อื่นตำมที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำสมควร 

ขอ้ 43. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบ
ฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) เขำ้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ำ
ยี่สิบหำ้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู้
ถือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
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หนึ่ งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นที่ จ  ำหน่ำยได้
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือ
หุน้ซึ่งมำเขำ้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมที่
ก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัด
เพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้
กำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับ
ว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 44. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น
เขำ้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำร
มอบฉันทะจะตอ้งท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะ และท ำตำมแบบท่ีนำยทะเบียนบริษัทมหำชน
จ ำกัดก ำหนด โดยใหม้อบแก่ประธำนกรรมกำร หรือ
บุคคลซึ่งประธำนกรรมกำรก ำหนดไว้ ณ สถำนที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม และอย่ำง
นอ้ยใหม้ีรำยกำรดงัต่อไปนี ้

(1) จ ำนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั้งที่ ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำ
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธำน
กรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนก ำหนด ณ สถำนที่ที่
ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ  

ขอ้ 45. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ให้ประธำนกรรมกำรนั่งเป็น
ประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่
ในที่ประชมุ หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรอง
ประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็น
ประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่
อำจปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมเลือกตัง้
ผูถื้อหุ้นคนหนึ่งซึ่งไดเ้ข้ำร่วมประชุมเป็นประธำนที่
ประชมุ 

ขอ้ 46. ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ำที่ควบคุมกำร
ประชุม ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของ
บริษัทว่ำดว้ยกำรประชุม ในกำรนี ้กำรประชุมผูถื้อ
หุ้นต้องด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดับ
ระเบียบวำระที่ก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล ำดับระเบียบวำระ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของ
จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่
ก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้ทั้งหมด อำจขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่
ก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ ำเป็นต้องเล่ือนกำร
พิจำรณำ ใหท้ี่ประชุมก ำหนดสถำนท่ี วนั และเวลำที่
จะประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนงัสือ
นัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระ
กำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อน
กำรประชุม ทั้งนีใ้หโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวัน
ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม 
(3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 47. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อ
หุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใดซึ่งที่ประชุมไดล้งมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำร 

ขอ้ 48. กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ 
ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้
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ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้ำด เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นใน
ขอ้บงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตำมที่กฎหมำยจะก ำหนดไว ้
หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด
หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(2) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทมหำชน
อื่นหรือบรษิัทเอกชนมำเป็นของบรษิัท 

(3) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้
เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่
ส  ำคญั 

(4) กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จัดกำรธุรกิจ
ของบรษิัท 

(5) กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 

(6) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(7) กำรเพิ่มทนุ และกำรลดทนุของบรษิัท 

(8) กำรออกหุน้กู ้

(9) กำรควบบรษิัท หรือกำรเลิกบรษิัท 

(10) เรื่องอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ขอ้ 49. กิจกำรอนัที่ประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้พึงกระท ำ 
มีดงันี ้

(1) พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอ
ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ 

(2) พิจำรณำและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทุนของ
บรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

(4) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำม
วำระ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

(5) พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 

(6) กิจกำรอื่นๆ 

หมวด 8 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 55. หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำก
ก ำไร ในกรณีนีบ้ริษัทยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู่ หำ้ม
มิใหจ้่ำยเงินปันผล 

หำ้มมิใหป้ระกำศจ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของ
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมกำร ในกรณี
ที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

ใหแ้จง้กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และ
ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นทำง
หนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งที่ฉบบัหนึ่งเป็นระยะเวลำสำม (3) 
วันติดต่อกัน และจัดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว
ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่มีมติเช่นว่ำนัน้ 

ขอ้ 56. คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เป็นครัง้ครำวได ้เมื่อปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำ
บริษัทมีก ำไรพอสมควรที่จะกระท ำเช่นนั้นได ้และ
เมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

ขอ้ 57. เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กัน 
เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อบังคับนี ้
ส ำหรบัหุน้บรุมิสิทธิ 

ขอ้ 58. บริษัทตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
ทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละห้ำ (5) ของก ำไรสุทธิ
ประจ ำปี หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกว่ำทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

นอกจำกทุนส ำรองดังกล่ำว คณะกรรมกำรอำจจะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
ส ำรองอื่น ตำมที่ เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำร
ด ำ เ นิ น กิ จ ก ำ ร ข อ ง บ ริ ษั ท ด้ ว ย ก็ ไ ด้
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เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
บริษัทอำจโอนทุนส ำรองอื่น ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
และทุนส ำรองส่วนล ้ำมูลค่ำหุ้นตำมล ำดับ เพื่ อ
ชดเชยผลขำดทนุสะสมของบรษิัทได ้

หมวดที ่10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีกำรท ำ และเก็บรักษำบัญชี 
ตลอดจนกำรสอบบญัชีไวใ้หถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรนั้น และต้องจัดท ำงบดุล และบัญชีก ำไร
ขำดทนุ อย่ำงนอ้ยครัง้หน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน 
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัท 

ขอ้ 63. คณะกรรมกำรตอ้งจัดให้มีกำรท ำงบดุล และบัญชี
ก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ โดยคณะกรรมกำรตอ้ง
จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน ำเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 64. คณะกรรมกำรตอ้งจัดส่งเอกสำรดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ถือ
หุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสำมญัประจ ำปี 

(1) ส ำเนำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนที่ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มกับรำยงำนกำร
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และ
เอกสำรแสดงขอ้มลูประกอบรำยงำนดงักล่ำว 

ขอ้ 65. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมกำร บนัทึก
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้
ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็น
หลักฐำนโดยถูกตอ้ง และหลกัฐำนนีใ้หเ้ก็บรักษำไว ้
ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมำยให้
บุคคลใดท ำหนำ้ที่เก็บรกัษำไวใ้นท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส ำนกังำนใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกันก็ได ้แต่ตอ้ง
แจง้ใหน้ำยทะเบียนบรษิัทมหำชนจ ำกดัทรำบก่อน 

ขอ้ 66. ผูส้อบบัญชีมีหน้ำที่เขำ้ร่วมประชุมในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีกำรพิจำรณำงบดุลและ
บัญชีก ำไรขำดทุนของบริษัท  พร้อมทั้งปัญหำ

เก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี ้แจงกำรตรวจสอบ
บัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรำยงำนและ
เอกสำรของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ผู้สอบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ใดๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 67. ผู้สอบบัญชีมีอ ำนำจเข้ำตรวจสอบสมุดและบัญชี 
และหลักฐำนอื่ น ใด เก่ี ยวกับ รำย ได้  รำยจ่ ำย 
ตลอดจนทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของบริษัทในเวลำท ำ
กำรของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมกำร 
พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทให้ขอ้ควำมและค ำ
ชี ้แจงอย่ำงใดๆ ตำมที่จ ำ เป็นส ำหรับกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบัญชีตอ้งท ำรำยงำนเก่ียวกับงบดุลและบญัชี
ก ำไรขำดทุนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสอบบญัชีเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นและตอ้ง
แถลงในรำยงำนเช่นว่ำนั้นดว้ยว่ำงบดุลนัน้ไดจ้ดัท ำ
ขึน้โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกำรที่แท้จริงและ
ถกูตอ้งของบรษิัทหรือไม่ 
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ค าชีแ้จงข้ันตอนปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  
1.1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 12) 

โดยขอให้ท่ำน ระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน  ส าหรับใช้ในการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเขำ้ร่วมประชุม  E-AGM 
ดงันี ้ 

• ส าหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา – ส  ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง 
 หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ยงัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ
 ถกูตอ้ง  

• ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงลำยมือชื่อ
 ครบถว้น พรอ้มเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบุในหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ใน
 หนำ้ถดัไป  

 

ขอใหท้่ำนส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และเอกสำรแสดงตวัตน
ดงักลำ่วขำ้งตน้ใหบ้รษิัทฯ ภายในวันที ่25 เมษายน 2565 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้ 

• ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์Email address: contact@beautycommunity.co.th 

• ทำงไปรษณียล์งทะเบียน ถึง เลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ  ำกดั (มหำชน) 50/1-3  
 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 
 

1.2 เม่ือบริษัทฯ ไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้
ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช ้
(Password) พรอ้ม Web link ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-AGM ไปให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) ทั้งนี ้
ขอใหท้่ำนเก็บรกัษำชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นควำมลบัไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่นและ
ในกรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่ำนสูญหำยหรือยังไม่ไดร้บัภำยในวันที่  
26 เมษำยน 2565 กรุณำติดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที  

 

1.3 ขอใหท้่ำนศกึษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนระบบกำรประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ไดส้่งใหท้่ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 
ทัง้นีร้ะบบจะเปิดใหท้่ำนลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 60 นำทีก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม 
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชมุจะเริ่มในเวลำ 13.30 น. เท่ำนัน้  

 

1.4 ส ำหรบัวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได ้โดยลงคะแนน  
“เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรบัวำระใดๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 
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1.5 กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชมุ E-AGM ก่อนกำรประชมุ หรือระหว่ำง 
กำรประชุม กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริกำรระบบกำรประชุม  E-AGM ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทำงกำรติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ไวใ้นอีเมลที่ไดส้่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และ
รหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่ำน  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม E-AGM  
ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมกำร
อิสระของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนีเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสียงแทน 

• รศ.ดร. วิชิต อู่อน้   ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  อำย ุ54 ปี 

• พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย ์ ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  อำย ุ54 ปี 

• นำยวิบลูย ์พจนำลยั  ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  อำย ุ45 ปี 

ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ร ำ ย ล ะ เอี ย ด ป ร ำก ฎ ต ำม เอ ก ส ำ ร แ น บ ที่  6 ,7 ,8  ห รื อ ส ำม ำ รถ ด ำ วน์ โห ล ด จ ำก เว็ บ ไซ ต์ บ ริษั ท ฯ  ที่ 
www.beautycommunity.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ (ตำมที่ระบุดำ้นล่ำงนี)้ 
ใหบ้รษิัทฯ ภายในวันที ่25 เมษายน 2565 ผ่ำนช่องทำงดงันี ้ 

• ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์Email address: contact@beautycommunity.co.th 

• กรุณำส่งเอกสำรตน้ฉบับทำงไปรษณีย ์ถึง เลขำนุกำรบริษัท บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ  ำกัด (มหำชน) 
50/1-3 ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 

 
ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ใหค้วำมส ำคญักับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และกำรปฏิบตัิตำม
พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
1. วตัถปุระสงค ์และขอ้มลูส่วนบคุคลที่จะเก็บรวบรวม 
 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตำมที่ท่ำนแจง้ไวแ้ก่บริษัทฯ ไดแ้ก่ ชื่อ นำมสกลุ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์และเลขที่บตัร

ประจ ำตวัประชำชนของท่ำน เพ่ือน ำไปใชภ้ำยใตว้ตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 
- ก ำหนดรำยชื่อผูมี้สิทธิเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565  
- จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ เอกสำรประกอบกำรประชมุ  
- จดัส่งรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่มตำมที่ผูถ้ือหุน้รอ้งขอ 
-  บนัทึกค ำถำม ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565  

2. ระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคล 
บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตลอดระยะเวลำที่จ  ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคต์ำมที่ระบขุำ้งตน้ 

3. สิทธิของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ท่ำนมีสิทธิต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอำจ
รวมถึงสิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง สิทธิ
ในกำรขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในกำรขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด และสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เกี่ยวกบัตน 

 

mailto:contact@beautycommunity.co.th
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หน้า 70 ของ 71 

ค าชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามค าถาม 
ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

กำรออกเสียงลงคะแนน 
ผูถื้อหุน้ ผูม้อบฉันทะ สำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรบัวำระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอัตโนมัติ หำกท่ำนประสบ
ปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชมุ E-AGM กรุณำติดต่อ บรษิัท ควิดแลบ จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์02 013 4322  
ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรประชมุ E-AGM ของบรษิัท 

กำรนับคะแนนเสียงและกำรแจ้งผลคะแนน 

เลขำนกุำรที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนเริ่มกำรประชุม โดยบรษิัทจะนบัคะแนนเสียงใน
แต่ละวำระจำกกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนที่
ประชมุจะแจง้ผลกำรนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสรจ็สิน้กำรประชมุ 

วิธีกำรถำมค ำถำม 
ผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะสำมำรถส่งค ำถำมผ่ำนหนำ้ต่ำงขอ้ควำม โดยกรรมกำรจะตอบค ำถำมดงักล่ำวในช่วง Q&A ใน
แต่ละวำระ  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถสง่ค ำถำมลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุผ่ำนอีเมล contact@beautycommunity.co.th 
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หน้า 71 ของ 71 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

 

เขียนที่.......................................................................................  
วนัที่..................เดือน.....................................พ.ศ.....................  

 
 

ขำ้พเจำ้............................................................................................................สญัชำติ............................................
อยู่บำ้นเลขที่...............................ถนน...................................................ต ำบล/แขวง..................................................
อ ำเภอ/เขต................................................ จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัทม์ือถือ.............................................. เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.............................................................เป็นผูถื้อหุน้
ของ บรษิัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ  ำกดั (มหำชน)  โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม..................................................................หุน้  
 
ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำจะเขำ้รว่มประชมุและลงมติในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ซึ่งจะจดัขึน้ในรูปแบบผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. โดย : 
 เขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเองและขอใหบ้รษิัทฯ สง่ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์

(Web Link) เพื่อเขำ้รว่มประชมุมำที่ Email Address .................................................................................................  
 
 มอบฉนัทะใหน้ำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................................  

เขำ้รว่มประชมุแทน และขอใหบ้รษิัทฯ สง่ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขำ้
รว่มประชมุมำใหผู้ร้บัมอบฉนัทะที่ Email Address ..................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูถื้อหุน้  
        (....................................................................)  

 
ลงชื่อ ................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (......................................................................)  
 

หมำยเหตุส ำคัญ: โปรดด ำเนินกำรจดัสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ฉบบันี ้
ที่กรอกเรียบรอ้ย พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนยืนยนัตวัตนเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเขำ้ประชมุ 
E-AGM ใหแ้ก่บรษิัท ภำยในวนัที่ 25 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้
- อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรือ  
- ทำงไปรษณีย ์: เลขำนุกำรบริษัท บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ  ำกัด (มหำชน) เลขที่ 50/1-3 

ซอยนวลจนัทร ์34 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230    


