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วนัท่ี 3 เมษายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

สิง่ที่แนบมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  

2.  รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

3.  ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุณวนัที่  31 ธันวาคม 2559 ใน
รูปแบบ CD-ROM (สิง่ที่สง่มาด้วย 3)  

4.  ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

5.  ค านิยามกรรมการอิสระ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

6.  แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิง่ที่สง่มาด้วย 6)  

7.  เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 7)  

8.  ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้ข้อมลู
ดงักลา่วในกรณีที่ประสงค์จะเลอืกกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8)  

9.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วย 9)  

10.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 10)  

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2560 ในวนัอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 
โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงก าหนดการและวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ผา่นเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.beautycommunity.co.th) และระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) ตัง้แตว่นัที่  
27 กมุภาพนัธ์ 2560 และเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุม
ลว่งหน้าอย่างเพียงพอก่อนท่ีจะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท คณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการพิจารณาเร่ือง
ตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

http://www.beautycommunity.co.th/
http://www.set.or.th/
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เลขานุการที่ประชุมได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
สมควรรับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่จะด าเนินการ
ในปี 2560 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 และแผนงานที่จะ
ด าเนินการในปี 2560 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน /การจัดการ/
โครงการในอนาคต”ตามรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติแตอ่ยา่งใด 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

(หนว่ย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

สนิทรัพย์รวม 1,750,546,729.85 

หนีส้นิรวม 430,259,075.36 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,320,287,654.49 

รวมรายได้ 2,558,841,191.10 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 821,181,796.94 

ก าไรสทุธิ 656,006,452.19 
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รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ก าไรตอ่หุ้น 0.22 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (หุ้น) 3,000,000,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จดงักลา่ว ซึง่เป็นการรายงานถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ที่ได้ผา่นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินเป็นจ านวน 656,006,452.19 บาท (หกร้อยห้าสิบหกล้านหกพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสิบเก้า
สตางค์) 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิ
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  โดยทุน
ส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 22,610,000 
หนว่ย โดยไมค่ิดมลูค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือ พนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัทดงักลา่ว ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 2,261,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 302,261,000 บาท ซึ่งบริษัท
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

ดงันัน้ เพื่อให้ทนุส ารองครบตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทต้องจดัสรรทนุส ารองเพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนเงิน 
226,100.00 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 30,226,100 บาท 
(สามสบิล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน) ซึง่เทา่กบัร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้บริษัทยงัเหลอืผลก าไรเป็นเงิน 655,780,352.19 บาท (หกร้อยห้าสบิห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมืน่สามร้อย
ห้าสบิสองบาทสิบเก้าสตางค์) ซึง่บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
รายตามสดัส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2559 ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.218 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 654,133,252.80 บาท (หกร้อยห้าสิบ
สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.75 ของ
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ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50  

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.080 
บาท เป็นเงินจ านวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ทัง้นี  ้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2559  

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้ นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) 
ให้กับผู้ ถือหุ้นซึ่งมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 3 
พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 
4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ออกและเสนอขายแก่กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 965,600 หน่วยคิดเป็นจ านวนหุ้น
แปลงสภาพแล้วจ านวน 965,600 หุ้ น (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้ น) โดยบริษัทได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงจ านวนทนุช าระแล้วกบัจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2560 ท าให้จ านวนหุ้นที่จะได้รับสทิธิในการรับเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 เพิ่มขึน้จาก 3,000,000,000 หุ้ น  (สามพันล้านหุ้ น) เป็น 
3,000,965,600 หุ้ น (สามพันล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้ น)  โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการ
จ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2560 (ปีที่

เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2559 

เงนิปันผลส าหรับปี 2559 (ปีที่
ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2558 
1.ก าไรสทุธิ (บาท) 656,006,452.19 402,493,176.32 

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

3.เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 
    (บาท/หุ้น) 
   - เงินปันผลระหวา่งกาล 
   - เงินปันผล (ขออนมุตัิจา่ยเพิ่ม) 

0.218 
0.080* 
0.138 

0.133 
0.050 
0.083 

4.จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 
(บาท) 

226,100.00 
เงินส ารองครบ 

ตามที่กฎหมายก าหนด 

5.รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 654,133,252.80 399,000,000.00 

6.อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ  
   (ร้อยละ)หลงัภาษีและเงินส ารองตาม  
  กฎหมาย 

99.75 99.13 

*เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นอตัราเงินปันผลที่จ านวน 3,000,000,000 หุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 เพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.138 
บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทัง้สิน้ 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนั
สองร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 3,000,965,600 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล
ทัง้หมดส าหรับปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.218 บาท หรือเป็นเงินจ านวน 654,133,252.80 บาท (หกร้อยห้า
สบิสีล้่านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) เทา่กบัร้อยละ 99.75 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่จะมีช่ือปรากฏ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนั
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ส าหรับการประชุมครัง้นี ้กรรมการผู้ที่
พ้นจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1) นายวิบลูย์ พจนาลยั  ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
2) นายสวุิน ไกรภเูบศ  ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
3) นายปรัชญา เลวนั  ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนวา่ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนด อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยา่งกว้างขวางในสาขาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ ส าหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า 
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ซึง่ได้แก่ นายวิบลูย์ พจนาลยั เป็นกรรมการอิสระ นาย
สวุิน ไกรภเูบศ เป็นกรรมการและนายปรัชญา เลวนั เป็นกรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการ และค านิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นและได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 



 

  6 
 

โดยในวาระนี ้ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหุ้นหน่ึง (1) หุ้นที่ตนถอือยู่ 

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ใน
การลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด โดยไม่สามารถ
แบ่งคะแนนเสียงที่มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้
ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

และเพื่ อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่  1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้กลั่นกรองและ
พิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและ
การเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี  2560 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราที่เพิ่มขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 6.4 จากมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งได้
อนมุตัิไว้ 

2. เสนอคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 
จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ดงันี ้

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2559 (ปีที่ ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

1. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

24,311 

18,233 

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

24,311 

18,233 
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ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2559 (ปีที่ ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

3. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

25,527  

 

19,145  

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

24,311 

 

18,233 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ผู้บริหารแล้ว 

3. เสนอคา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการท่ีจ่ายในปี 2560 ซึง่เป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 
2559 โดยก าหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2559 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 
1,404,420.60 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พนัสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระ
ทกุทา่น 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนสักรรมการเนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ผู้บริหารแล้ว 

 ทัง้นี ้ตามที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ให้บริษัท
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทโดยไมค่ิดมลูค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) ในการนี ้นายปรัชญา เลวัน ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทได้รับสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 600,000 หน่วย และได้ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560 จ านวน 30,000 หน่วย คิด
เป็นหุ้นจ านวน 30,000 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการตามรายละเอียดข้างต้น 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 
2560 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตาม
คณุสมบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยบริษัทจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแตง่ตัง้
ผู้ สอบบัญชี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ทัง้นี ้บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งมีรายช่ือดังต่อไปนีเ้ป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอ
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บริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม  1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสาม
แสนบาทถ้วน) 

ชื่อผู้สอบบัญช ี ใบอนุญาตเลขที่ 

(1)  นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2)  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3)  นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 

ทัง้นี  ้บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา  6 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการ
ปฎิบตัิงานอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี ไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้  นางสุวิมล กฤตยา
เกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 และ
นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8152 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2560 ตามที่เสนอซึ่งเพิ่มขึน้เป็นจ านวน  150,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสของบริษัท (Audit Fee) 

1,300,000  1,150,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 
รวม 1,300,000  1,150,000 

*ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง อนึง่ การใช้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการ
ตรวจสอบบญัชีแก่บริษัท ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

บริษัทก าหนดให้วนัที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560  

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนัซึ่ง
บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  
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ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ ซึง่ยงัไมห่มดอายมุาแสดงเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ  

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนในการประชมุ โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี ้พร้อมปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
พร้อมกบัแนบส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้นมาแสดงด้วยทกุครัง้ 

ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ
ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7 และ 8 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุด
ลงทะเบียนหน้าห้องประชมุ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง
ได้และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือ
มอบฉนัทะและระบช่ืุอกรรมการอิสระของบริษัทดงัปรากฎรายช่ือและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็น
ผู้ รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน และโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลกัฐาน
ตามรายการสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7 และ 8 กลับมายังบริษัท บิวตี  ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน ) ฝ่าย
เลขานุการบริษัท เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10230 โดยบริษัทขอให้ท่านจัดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบทัง้หมดให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 
22 เมษายน 2560 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 10 

ภายใต้บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดย
บริษัทได้แนบแผนท่ีสถานท่ีเข้าประชมุรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ ส่งมา
ด้วย 2 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดงักลา่วเป็นรูปเลม่ ท่านสามารถรับได้ ณ จุด
ลงทะเบียนในวนัประชมุ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
   (พลโทเผด็จ จารุจินดา)  
 ประธานกรรมการ 

 

------------------------------------------- 
    (นางดารณี ปะเถตงั)  
     เลขานกุารบริษัท 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หน้า 1 ของ 64 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

 
ของ 

 
บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 
สถานที่ประชุม 

ห้องประชมุ คริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2  
โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)  
เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม  

แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. 
 

หมายเหตุ 

เพื่อปอ้งกนัผลกระทบทางกฎหมายอนัเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บนัทึกช่ือและนามสกุลของผู้ ถือหุ้นที่อภิปรายในที่
ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้บนัทึกประเด็นอภิปรายที่ส าคญัและการ
ชีแ้จงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้ก าหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

หน้า 2 ของ 64 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท บวิตื ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม คริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการ
คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลโทเผดจ็ จารุจินดา กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิบลูย์ พจนาลยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 

7. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ กรรมการ 

8. นายปรัชญา เลวนั กรรมการ 

กรรมการที่ลาประชุม 

- ไมม่ี - 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาววิยะฎาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท อภิสิทธ์ิ แอนด์ อลัลายแอนซ์ จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี 

คณุสิรินารถ ค าบตุรดี และคณุกมัพล ศิววงศ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

เลขานุการที่ประชุม 

นางดารณี ปะเถตงั เลขานกุารที่ประชมุ 
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เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เลขานกุารฯ ได้แจ้ง
ตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นเพ่ือก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และก าหนดให้วันท่ี 15 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น 
สรุปวา่ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 5,796 ราย  

เลขานกุารฯ ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดตา่งๆ ในข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อก าหนดองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 103 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบังคบัข้อ 46 ก าหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึง่ (1) เสียงตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ท่ีประชมุ
จะได้ลงมติ ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้กรรมการ  

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 47 ก าหนดไว้วา่ ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้
ถือหุ้ นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 22 ก าหนดไว้วา่ การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

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

(2) ในการตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่
ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ขัน้ตอนของการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธี
เปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการ
ออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หุ้นท่ีตนถือ  

ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
บตัรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึน้ เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว และน าไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนมุตัิเป็นเอกฉันท์ตามมติท่ี
น าเสนอ 

ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ (แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ท าการบนัทกึรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

โดยคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชุมในครัง้นี ้นอกเหนือจากวาระท่ี 2 วาระท่ี 6 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 
9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ส่วนในวาระท่ี 2 เป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ส่วนในวาระท่ี 6 จะใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสียกบัคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการ และโบนสัของกรรมการอิสระจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระ
นี ้สว่นในวาระท่ี 8 จะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมออกเสียงคัดค้าน และในวาระท่ี 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ทัง้นี ้หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นท่ีเสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ  อนึ่ง ผู้ บริหาร 
กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ เว้นแตเ่ป็นวาระเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ 
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4. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ประจ าปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 11 วาระ ตาม
รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
เวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  

ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้  355 ท่าน 
นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,053,942,532 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 3,000,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 68.46 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว และก่อนท่ีจะเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญพลโทเผด็จ 
จารุจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย 

หลงัจากนัน้ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้ส่งพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับ
มอบฉันทะจ านวน 387 ท่าน นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,053,942,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.46 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ เม่ือ
ไม่มีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 
2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,053,942,532 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,053,942,532 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,053,942,532 100.00 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2558 และแผนงานที่จะ
ด าเนินการในปี 2559 

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ให้ท่ี
ประชมุทราบ และได้ขอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 และแผนงาน
ท่ีจะด าเนินการในปี 2559 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การ
จัดการ/โครงการในอนาคต ” ซึ่งได้มีมติ รับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมี
สาระส าคญัดงันี ้

รางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2558 

บริษัทได้รับรางวัลสุดยอด 200 บริษัทจดทะเบียนในเอเชีย (Forbes Asia’s 200 Best Under a 
Billion) ซึ่งเป็นรางวัลท่ีจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes โดยคัดจาก 17,500 บริษัทจดทะเบียนใน
เอเชีย โดยบริษัทเป็น 1 ใน 6 ของบริษัทในประเทศไทยท่ีได้รับรางวลันี ้ 

 

 

 

 

นอกจากนีบ้ริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 14 บริษัทในการค านวณดัชนี MSCI Global Small 
Cap Indexes ซึง่เป็นการค านวณดชันีจ านวนสงูสดุในอาเซียน แสดงถงึความเป็นหุ้นปัจจยัพืน้ฐานดี
เติบโตต่อเน่ือง โดยการค านวณนีจ้ะใช้เป็นตัววัดการลงทุนในหุ้ นส าหรับนักลงทุนหรือสถาบัน
ตา่งประเทศ และบริษัทยงัได้รับการจดัอนัดบัใน SET 100 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อาคาร ส านักงาน คลังสินค้า ศูนย์การฝึกอบรม ศูนย์กลางส่ือดิจิทัล และบ้านพักของ
พนักงาน 
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บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร คลงัสินค้า ศนูย์การฝึกอบรม และบ้านพกัของพนกังานท่ีมาจากต่างจงัหวดั
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต และการขยายสาขาของบริษัท รวมไปถึงศูนย์กลางสื่อดิจิทัลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  บริษัทได้จัดสิ่งแวดล้อมของอาคารให้เป็น Happy Work Place เพ่ือให้พนักงานมี
ความสขุและความคลอ่งตวัในการท างานมากขึน้  

โดยในอาคารท่ีสร้างขึน้ใหม่นัน้ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจุคนได้ 200 คน
และห้องประชุมย่อยๆ เพ่ือรองรับการประชุมระหว่างบริษัทกบัผู้จัดจ าหน่าย หรือระหว่างฝ่ายต่างๆ
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีห้องอบรมการแต่งหน้าท่ีทันสมยัท่ีรองรับพนกังานได้ถึง 100 
คน ท าให้การท างานของฝ่ายอบรมเป็นไปอย่างคลอ่งตวัและประหยดัเวลามากขึน้ 

นอกจากนีก้ารอบรมพนกังานของบริษัทนัน้จะใช้ระยะเวลาโดยประมาณคร่ึงเดือน บริษัทจงึจดัเตรียม
บ้านพักของพนกังานท่ีมาจากต่างจงัหวดัเพ่ือให้พนักงานมีความปลอดภยัและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการไปเช่าสถานที่พกันอกบริษัท 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นนโยบายหลกั 3 ด้านของบริษัท ได้แก่ Multi-Brands, Multi Products และ Multi-
Channels ซึ่งเป็นนโยบายท่ีมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจและการ
เจริญเติบโตของบริษัท 

Multi-Brands ท าให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ได้กว้างขวางขึน้ 

Multi Products ท าให้บริษัทมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าท่ี
ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ท าให้การปรับเปลี่ยนทางด้านราคาสินค้ามีความสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายถือเป็นจุดแข็งของบริษัทท่ีท าให้
บริษัทสามารถรักษาลกูค้ารายเก่าและมีลกูค้ารายใหมเ่พ่ิมขึน้ 

Multi-Channels ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง กลา่วคือ  

1. ร้านค้าปลีก (Retail Shop) ซึง่สร้างรายได้ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้หลกัให้แก่บริษัท  

To meet various and 
different need of all 
target markets. 

To cover all customers’ 
needs with a wide 
price range to fit 

different lifestyles. 

To reach broadest 
base of customers 
through multiple 
distribution channels. 
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2. ช่องทางอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของการบริโภคของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ประกอบด้วย Consumer Product, Oversea, E-Commerce และ Traditional Trade ฯลฯ ซึง่ท าให้
บริษัทสามารถน าผลิตภณัฑ์เข้าไปถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทัว่ถงึขึน้ โดยในปีนีบ้ริษัท
จะมุง่เน้นไปยงัช่องทางอื่นๆท่ีมีโอกาสสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบายด้านคุณภาพของสินค้าและการออกแบบสินค้าแบบ  Premium 
Design เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัสินค้าท่ีมาจากต่างประเทศ ดงันัน้ Digital Media Center ท่ีบริษัท
สร้างขึน้มาใหมจ่ึงประกอบด้วยการออกแบบท่ีพฒันาขึน้จากความร่วมมือกนักบัฝ่ายตา่งๆ เช่น ฝ่าย
การตลาด เพ่ือให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์นัน้สามารถแข่งขนักบัแบรนด์ต่างๆทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศได้ 

นอกจากนีก้ารที่บริษัทมีนโยบาย Multi-Brands และMulti Products ท าให้บริษัทสามารถเข้าถงึกลุ่ม
ลกูค้า Mid-end ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ได้ ประกอบกบัราคาท่ีสมเหตสุมผล (Affordable Price) 
ซึง่ท าให้กลุม่ลกูค้ายงัสามารถอดุหนนุสินค้าของบริษัทได้แม้สภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไป ท าให้
ลกูค้าเกิดความภมูิใจท่ีได้ใช้สินค้าคณุภาพดี ดีไซน์ไมแ่พ้ใครในราคาท่ีจ่ายแล้วสบายใจ 

ส าหรับปรัชญาของบริษัทนัน้ประกอบไปด้วย 3 ข้อ กลา่วคือ  

1. Creative - บริษัทไมเ่คยหยดุน่ิงในการพฒันาร้านค้า ผลิตภณัฑ์ หรือบคุลากรของบริษัท  

2. Dynamic – แม้บริษัทจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่บริษัทจะเป็นบริษัทท่ีมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์รอบด้านตา่งๆอย่างรวดเร็ว ไมใ่ช่บริษัทท่ีเติบโตแตไ่มม่ีการปรับตวั หรือ
ปรับตวัได้ช้า 

3. Sustainable – บริษัทยงัคงมุง่เน้นการท างานท่ีรอบคอบและมุง่เน้นถงึการเจริญเติบโตในระยะยาว 

นโยบายของบริษัทประจ าปี 2559 

บริษัทตัง้เป้าจะพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทให้มีผลการท างานท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนัน้ ฝ่ายต่างๆในบริษัทจะได้รับมอบหมายให้ดูแลการด าเนินงานและ
ประสานงานภายในฝ่ายและนอกฝ่ายให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 

สว่นการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  บริษัทจะบูรณาการการท างานต่างๆให้มีประสิทธิภาพควบคูไ่ปกบัการ
ดแูลและพฒันาผลิตภณัฑ์เก่าๆของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้จดัการแตล่ะฝ่ายตระหนกัถึงกลยทุธ์และ
การท างานท่ีคาดหวงัถงึการเจริญเติบโตของบริษัท 

การเจริญเติบโตของบริษัทค่อนข้างสวนกระแสกบัภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทใน
กลุ่มค้าปลีกอื่นๆ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นว่าการตรวจสอบองค์ประกอบภายในต่างๆของบริษัทเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั 
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เร่ืองสุดท้ายซึง่เป็นเร่ืองท่ีบริษัทให้ความส าคญัค่อนข้างมาก คือ ความสามารถของบุคลากรภายใน
บริษัท (Human Resource) เน่ืองจากการเจริญเติบโตต่างๆ เช่น ยอดขาย หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ต้อง
มาจากบคุลากรของบริษัท บริษัทมีนโยบายขบัเคลื่อนพนกังานทัง้ด้านก าลงัใจ ความรู้ความสามารถ 
และทักษะต่างๆ บริษัทสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ต่อสู่กับความยากล าบากของเศรษฐกิจและการ
เจริญเติบโตของธุรกิจ 

การเจริญเตบิโตของบริษัท 

 

 

การเจริญเติบโตของบริษัทจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ในทุกๆปี และในปี 2559 บริษัทตัง้เป้าจะให้มีการ
เจริญเติบไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 20 ท่ียอดขายจ านวนไมต่ ่ากวา่ 2,100 ล้านบาท  

การขยายตัวภายในประเทศ 

 

 

 

ในปี 2558 บริษัทมีสาขาจากทัง้ 3 แบรนด์ กล่าวคือ Beauty Buffet, Beauty Cottage และ Beauty 
Market จ านวน 310 สาขา ซึ่งในปี 2559 นีบ้ริษัทจะขยายสาขาอีกจ านวน 50 สาขา ท าให้ในสิน้ปี 
2559 นีบ้ริษัทจะมีสาขาจ านวนทัง้สิน้ 360 สาขา ซึ่งประกอบด้วย Beauty Buffet 30 สาขา Beauty 
Cottage 15 สาขา และ Beauty Market 5 สาขา ซึง่ท าให้มีสาขาครอบคลมุทัว่ประเทศไทย 
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Beauty Buffet 
ส าหรับแบรนด์หลกัอย่าง Beauty Buffet ในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทเปิดสาขาเพ่ิมจ านวน 27 สาขา
ท าให้มีสาขาทัง้หมด 227 สาขาทั่วประเทศ โดยในปีนี ้Brand Manager และฝ่าย Operation หัน
กลับมามองเร่ืองการปรับปรุงร้านและพัฒนาสินค้าต่างๆมากขึน้ และมีการมอบหมายให้ Area 
Supervisor ท่ีจากเดิมเป็นเพียงผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้ พิจารณาทางการตลาดมากขึน้ โดย
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ จัดการสาขามองในมุมมองของการตลาดมากขึน้ มีกิจกรรม Local Store 
Marketing มากขึน้ ท าให้ Beauty มีการเจริญเติบโตท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึน้เพ่ือให้ครอบคลมุกบัความต้องการของลกูค้าท่ีมากขึน้ บริษัทได้
ออกสินค้าเพ่ิมขึน้ 65 ผลิตภัณฑ์ 197 SKUs โดยแบ่งออกเป็น Make up 31 ผลิตภัณฑ์ และ Skin 
Care 34 ผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าแต่ละตัวท่ีออกมานัน้เกิดจากการผนึกก าลังของ 4 ฝ่าย คือ 1) 
Marketing 2) Training 3) Product Development และ  4) Operation ท าใ ห้ การออกสิ น ค้ ามี
ประสิทธิภาพมากขึน้  

Beauty Cottage 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทเปิดสาขาเพ่ิมจ านวน 8 สาขา ท าให้มีสาขาทัง้หมด 70 สาขาทั่วประเทศ 
โดยในปี 2558 และในปี 2559 นี ้Beauty Cottage จะมุ่งเน้นการขายสินค้าท่ีมีมูลค่าและขายยาก 
คือ Skin Care และ Face Care ซึ่งการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถรักษาเปอร์เซ็นต์ของ 
Margin ให้กบั Beauty Cottage ได้ 

โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2558 จ านวน 33 ผลิตภัณฑ์ 73 SKUs โดยแบ่งออกเป็น 
Make up 16 ผลิตภณัฑ์ และSkin Care 17 ผลิตภณัฑ์ ซึง่บริษัทจะมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ี
ดสูดใสขึน้ โดยมุ่งเน้นให้สินค้าเป็น Functional Skin Care ซึง่บริษัทมีการวางแผนการขายเป็นอย่าง
ดี ท าให้สินค้าบางตวัของ Beauty Cottage นัน้ขายดีเป็นอย่างมาก 

Beauty Market 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทเปิดสาขาเพ่ิมจ านวน 3 สาขา ท าให้มีสาขาทัง้หมด 13 สาขาทั่วประเทศ
โดย Beauty Market ยงัคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในหลายๆด้าน ซึง่บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุง
การตกแต่งร้าน สื่อ ณ การขาย กระบวนการท างานของ Buyer การจัดซือ้และคัดเลือกสินค้า 
เน่ืองจาก Beauty Market เป็นร้านท่ีมีสินค้าอยู่เป็นจ านวนมาก 
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การขยายตัวในต่างประเทศ 

ในปี 2557 บริษัทมีสาขาท่ีกมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามจ านวน 19 สาขา 

ในปี 2558 บริษัทมีสาขาท่ีกัมพูชา ลาว เมียน
มาร์ และเวียดนามจ านวน 32 สาขา 

ในปี 2559 บริษัทตัง้เป้าจะขยายสาขาเพ่ิมอีก 
18 สาขา ดังนัน้ ในปลายปี 2559 นีบ้ริษัทจะมี
สาขาในกมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (กลุม่ CLMV) จ านวน 50 สาขา 

ทัง้นี ้เมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้เข้าท าสัญญาจาก Wholesaler เป็น Distributor กับทางอินโดนีเซีย 
เพ่ือเปิด Shop In Shop จ านวน 6 สาขา อีกทัง้บริษัทจะเปลี่ยนสาขาของบริษัทในอินโดนีเซียจ านวน 
15 สาขาจาก Wholesaler เป็น Distributor ดงันัน้ Shop In Shop ในปี 2559 ของบริษัท ณ ประเทศ
อินโดนีเซียจะมีจ านวน 21 สาขา 

เป้าหมายส าคญัของบริษัทต่อไป คือ ไต้หวนั และฮ่องกง ซึง่บริษัทมี Wholesaler ท่ีมีศกัยภาพทัง้ใน 
2 ประเทศ โดยบริษัทมองว่า Wholesaler ใน 2 ประเทศนัน้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะเป็น 
Distributor ของบริษัทตอ่ไปในอนาคต 

นอกจากนีย้ังมีอีกหลายประเทศใน Asean ท่ีติดต่อบริษัทมา ซึ่งบริษัทต้องท าการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ 

ส าหรับประเทศในเอเชียนอกเหนือจากฮ่องกงและไต้หวันนัน้ มีประเทศจีนติดต่อมาซึ่งบริษัทต้อง
พิจารณาเง่ือนไขตา่งๆอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน 

ส าหรับประเทศทางด้านตะวนัออกกลาง มีบาห์เรน คเูวต โอมาน และประเทศกลุม่ UAE ท่ีสนใจท่ีจะ
ท าธุรกิจกบับริษัท 
Consumer Product 

ในปี 2559 บริษัทวางแผนจะขยายตวั ดงันี ้ 

- Modern Trade จาก 437 ร้านค้าเป็น 500 
ร้านค้า 

- Traditional Trade ซึ่ ง เ ป็ น ร้ า น ข า ย
เคร่ืองส าอางท้องถ่ินตามจังหวดัต่างๆ โดยบริษัทมองว่าร้านค้าเหล่านีเ้ป็นแหล่งกระจาย
สินค้ากลุ่ม Made in Nature กบั Girly Girl ได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงวางแผนขยายจาก 400 
ร้านค้าเป็น 500 ร้านค้า 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

หน้า 12 ของ 64 

- E-Commerce จาก 14 เวบ็ไซต์เป็น 17 เวบ็ไซต์ 

- Catalog จาก 4 catalogs เป็น 5 catalogs 

- Event เพ่ือให้ลกูค้าได้สมัผสัสินค้าของบริษัท จาก 10 events เป็น 12 events ตอ่เดือน 

ส าหรับสินค้าท่ีขายดีของ Made In Nature ในปี 2558 คือ ครีมอาบน า้ โลชัน่ และโฟม 

และในปี 2558 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Hokkaido Milk Shower Cream และ Hokkaido 
Milk Body Lotion และผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัผิวหน้า และมาสก์ 

E-commerce 

ในปี 2557 บริษัทมียอดขายจาก E-commerce จ านวน 5.6 ล้านบาท  

ในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทมียอดขายจาก E-commerce จ านวน 34.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ
ด าเนินงานในช่องทางต่างๆ เช่น www.beautyplazaonline .com, facebook และการฝากขายใน
เวบ็ไซต์ของ Third Party และบริษัทยงัได้พฒันาช่องทางการขายผ่านโปรแกรม Line และ Instagram 
รวมถึงการท างานของ Organize ท่ีมีการพฒันาท าให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้
รวดเร็วมากขึน้  

การลงทุนในปี 2559 

การลงทนุในปีนีจ้ะใช้งบประมาณจ านวน 170 – 190 ล้านบาท โดยแบ่งแยกออกเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ขยายสาขาจ านวน 100-110 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างคลงัสินค้า ศนูย์การฝึกอบรมแห่งใหม ่
และพฒันาโปรแกรม ERP จ านวน 70-80 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
และ E-Commerce ซึ่งใช้แบบ Working Capital ซึ่งบริษัทมองว่าเพียงพอต่อการพัฒนาและ
เจริญเติบโตของบริษัท 

Marketing 

การตลาดถือเป็นหัวใจอันส าคัญของบริษัทในการ
ผลักดันยอดขาย บริษัทยังคงมุ่ งเน้นท่ี  Integrated 
Marketing Strategy ท่ีมีความครอบคลุมในทุกๆด้าน 
โดยบริษัท เน้น ท่ี  Digital Media มากขึ น้ เน่ืองจากบริษัทมี  Digital Media Center ท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆอันเก่ียวกับสื่อมีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึน้ โดยบริษัทจะเข้าถึง Digital 
Media ทกุช่องทางไม่วา่จะเป็น facebook, instagram, social cam หรือ youtube ซึง่ท างานร่วมกบั 
Customer Relationship Management (CRM) 
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กลยทุธ์ใหมข่องบริษัท คือ Conversion Marketing เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองก าลงัซือ้ของลกูค้าท่ีลดลงจาก
ภาวะเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนจากผู้ ยืนดสูินค้า(awareness) มาเป็นลกูค้าของบริษัทจริงๆ  ซึง่การ
ด าเนินการ Conversion Marketing จะต้องเกิดจากการประสานงานของฝ่ายต่างๆ เช่น การพูดคุย
ของพนกังานขายท่ีตรงประเดน็มากขึน้ ชดัเจนมากขึน้ให้เหมาะกบั Lifestyle ของคนรุ่นใหม ่หรือ การ
ท าสื่อหน้าร้าน ให้ลูกค้ามีความสนใจในสินค้าและยินดีซือ้สินค้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขายของบริษัททัง้จ านวน bill และยอดขายตอ่ bill 

CRM ยงัคงเป็นการสง่เสริมลกูค้าเก่าและดงึดดูลกูค้าใหม ่โดยการเพ่ิม Privilege ให้กบัลกูค้า  

และในปีนีบ้ริษัทจะมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมลู (Data Mining) ของลกูค้าโดยให้ฝ่าย Operation และ 
Marketing ประสานงานกันในการวิเคราะห์ และให้ Brand Supervisor, Brand Manager, Area 
Supervisoe และ Shop Manager เข้าไปศกึษาการใช้จ่าย และการติดตอ่กบัลกูค้า เพ่ือพฒันาความ
สะดวกสบายให้เข้ากบัการบริหาร CRM ยุคใหม ่และบริษัทยงัเพ่ิมตวัวดัใน KPI ของ CRM ท่ีซบัซ้อน
ขึน้  

ทางด้าน Social Media นัน้ บริษัทด าเนินการให้สื่อของบริษัทไปเจอผู้คนให้ได้มากท่ีสุด  โดยในปีนี ้
Facebook ของบริษัทมียอดไลค์ถึงจ านวน 2 
ล้านไลค์  ส่งผลให้ทุกแบรนด์ของบริษัท
เจ ริญ เติ บ โต ขึ ้น เกิ น  100% ซึ่ ง ถื อ เป็ น
เคร่ืองมือท่ีส าคัญ ท่ีใช้ติดต่อกับลูกค้าใน
ต้นทนุท่ีต ่ามาก 

ส่วน Blogger & Micro Agencies คือ การท่ี
ลูกค้าของบริษัทท าตัวเป็น Agency ให้กับ
บริษัท ซึ่งมีถึง 7 ล้านกว่าคน มีผู้  review 
สินค้าของบริษัทเพ่ิมขึน้ในทกุๆเดือน ปัจจบุนัลกูค้าจะฟังผู้มีความรู้ หรือเพ่ือนๆมากขึน้ บริษัทจึงมอง
วา่เป็นทิศทางท่ีแข็งแรงและเป็นกลยทุธ์ท่ีได้ผลท่ีดี 

และในปีนีบ้ริษัทจะมุ่งเน้นไปยัง Instagram ของทัง้ 3 แบรนด์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
Online to Offline  & Offline to Online เน่ืองจากบริษัทได้น ากิจกรรมต่างๆลงผ่านทางช่องทาง 
Instagram เพ่ือช่วยการขายของหน้าร้าน 
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รางวัลที่ได้รับ 

หลายปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลจากนิตยสารชัน้น ามากมาย ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สามารถสู้กับ Inter Brand ได้ โดยบริษัทได้รับรางวลั Cleo Beauty Hall of Fame ในปี 2558 จาก
ผลิตภณัฑ์ตา่งๆของบริษัท อาทิเช่น Gino McCray ของ Beauty Buffet หรือ Ghost Milk ของ Made 
in Nature ซึง่ได้รางวลั Best Shower Cream in Budget รวมถึง Beauty Award จากนิตยสารแพรว
สดุสปัดาห์ และนิตยสาร In Style  

กจิกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ 

บริษัทได้ส่งทีม Oversea Training ไปท่ีเวียดนาม เพ่ืออบรมทีมขายท่ีเวียดนาม และแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านกลยทุธ์และการตลาดตา่งๆ ท าให้บริษัทได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

นอกจากนีบ้ริษัทได้ส่งทีมไปท่ีงาน Asean Beauty South East Asia’s 2015 และCosmoprof Asia 
HK 2015 เพ่ือน าผลิตภณัฑ์ของบริษัทไปออกงานพร้อมพบปะกบันกัลงทนุตา่งประเทศ 

 

 

 

  

 

 

 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัการประชุม และอบรมให้พนกังานขาย และผู้จดัการสาขาเพ่ือให้เกิดก าลงัใจ 
ความรู้ เทคนิคใหม่ๆ และบริษัทยังได้เชิญผู้จดัการท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนา และแสดงความ
คิดเห็นในการออกสินค้าใหม่ และบริษัทยังจัดให้มีการแข่งขนัของสาขาต่างๆและมอบรางวลัให้ไป
ทวัร์ตา่งประเทศแก่ทีมท่ีชนะ 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้จัด Make Up Artist Network เพ่ือท ากิจกรรม และให้ความคิดเห็นในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ และพฒันา Young Make Up Artist ของบริษัท  

บริษัทยงัคงมองหา Network ตา่งๆเพ่ือตอ่ยอดการท างานของบริษัทให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 
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โดยรายละเอียดตา่งๆ นัน้ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2558 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-
ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับการลงทุนในต่างประเทศว่ามีผลตอบรับอย่างไร พฤติกรรมการบริโภค
แตกต่างกับในประเทศอย่างไร และบริษัทวางแผนการลงทุนเพ่ิมเติมในต่างประเทศของปี 2559 
อย่างไร  

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงวา่ผลการลงทนุในตา่งประเทศส าหรับปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ีประมาณ 2.8% 
หรือประมาณ 51 ล้านบาท ซึง่ถือวา่เร่ิมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท แม้ผลการด าเนินงานยงัไมเ่ท่ากบัผล
การด าเนินงานในประเทศไทย เพราะยังคงมีอุปสรรคด้านการน าสินค้าเข้าให้ครบ เน่ืองจากบาง
ประเทศต้องการเอกสารประกอบเพ่ิมเติม บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขโดยส่งทีมไปประสานงานกบัทีม 
Oversea เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความต้องการด้านเอกสารของแต่ละประเทศให้ชัดเจนท่ีสุด 
เพ่ือให้บริษัทสามารถน าสินค้าเข้าไปได้ครบถ้วน ส่วนการขยายตัวด้านการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทยังคงเน้นหนักท่ีเวียดนามจ านวน 15 สาขา กัมพูชา 3 สาขาและอินโดนีเซีย 6 สาขาท่ีเป็น 
Shop In Shop  

บริษัทได้ตัง้ทีม Oversea ขึน้มาเรียบร้อยแล้วเพ่ือด าเนินงานด้าน Roadshow หรือออก Exhibition 
เพ่ือน ารายได้เข้าสูบ่ริษัท  

พฤติกรรมการบริโภคของกลุม่ลกูค้าในกลุม่ CLMV ไมค่อ่ยแตกตา่งกบัของไทยมากนกั 

ส่วนการลงทุนในประเทศจีนนัน้การขยายตัวทางธุรกิจค่อนข้างยากล าบาก เน่ืองจากกฏระเบียบ
ต่างๆ ท าให้บริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเสียก่อนในการลงทุนในประเทศจีน แต่บริษัทยังคง
มองวา่ประเทศจีนเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีบริษัทจบัตามองตลอด ส่วนคนจีนท่ีซือ้ของจากประเทศไทยไป
ขายนัน้มีเป็นจ านวนมาก ซึง่บริษัทก าลงัรวบรวมข้อมลูเพ่ือให้มีความมัน่ใจก่อนการลงทนุในประเทศ
จีน ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจดัท าสื่อส าหรับสินค้าบางประเภทเป็นภาษาจีนเพ่ืออธิบายถงึสรรพคณุของ
ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 

เม่ือไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2558 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2559 แล้ว 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้ อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนี ้ 

นายสุรพล เพชรกลึง จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญั
สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์รวม 1,492,916,823.75 

หนีส้ินรวม 344,915,184.93 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,148,001,638.82 

รวมรายได้ 1,792,031,153.28 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 502,817,576.75 

ก าไรสทุธิ 402,493,176.32 

ก าไรตอ่หุ้น 0.13 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 3,000,000,000 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดการบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2558 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของการซือ้เงินทนุระยะยาวท่ี 100,000,000 บาท  

นายสรุพล เพชรกลึง ได้ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าเงินทุนระยะยาวเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีรอบระยะเวลา
การฝากเกินกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี หรือ 1 ปี โดยในปี 2557 บริษัทได้น าเงินเข้าฝากเพ่ือให้ได้รับ
ดอกเบีย้และครบก าหนดระยะเวลาการฝากในปี 2558 บริษัทจึงถอนจากเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงิน
ลงทนุชัว่คราว  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับ
มอบฉนัทะเพ่ิมเติม 165 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบ
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ฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 552 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,163,055,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงักลา่ว ท่ีประชมุได้
พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามท่ี
ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,163,055,862 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,163,055,862 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,163,055,862 100.00 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานส าหรับปี 2558 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรุพล เพชรกลงึให้รายละเอียดในวาระนี ้ 

 นายสรุพล เพชรกลงึได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจ านวน 402,493,176.32 บาท (สี่ร้อยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่น
สามพนัหนึง่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) 

โดยบริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ 
30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนของ
หุ้นท่ีตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทประสงค์จะจ่ายเงินปันผลทัง้สิน้ในอตัราร้อยละ 99.13 ของก าไรสทุธิ
หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 399,000,000 
บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กล่าวคือ มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้ นละ 0.05 บาท เป็นเงินจ านวน 150,000,000 
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บาท (หนึง่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)และให้จ่ายเงินปันผลเพ่ิมอีก ในอตัราหุ้นละ 0.083 บาท เป็นเงิน
ปันผลทัง้สิน้ 249,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ให้กบัผู้ ถือหุ้นซึง่มีช่ือปรากฏ ณ 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายส าหรับปี 
2558 จ านวนทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.133 บาท หรือเป็นเงินจ านวน 399,000,000.00 บาท (สามร้อย
เก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั ้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี  
25 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยตารางเปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2558 

เงนิปันผลส าหรับปี 2558 
(ปรับปรุงใหม่) (ปีที่ผ่านมา) 
จากผลการด าเนินงานปี 2557 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 402,493,176.32 301,159,489.13 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 3,000,000,000 300,000,000 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล 

    - เงินปันผล (ขออนมุตัิจ่ายเพ่ิม) 

0.133 

0.050 

0.083 

0.99 
0.35 

0.64 

4.  จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย (บาท) เงินส ารองครบ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2,141,471.04 

5.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 399,000,000.00 297,000,000 

6.  อตัรา เงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 
หลงัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 

99.13 99.33 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับ
มอบฉันทะเพ่ิมเติม 6 ราย นับเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบ
ฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 558 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ท่ีประชมุได้พิจารณาและ
มีมติ ดงันี ้
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มต ิ อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 เพ่ิมอีกหุ้นละ 0.083 บาท 
คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้ปีเท่ากับร้อยละ 99.13 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และส ารองตามกฎหมาย คิดเป็นจ านวนเงินปันผลส าหรับงวดนีท้ัง้สิน้ 399,000,000 บาท 
โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีช่ือปรากฏ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ใน
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ .ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 
2551 โดยประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และก าหนด
วันจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,163,056,503 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,163,056,503 100.00 

วาระที่ 5 พจิารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ในปี 2559 กรรมการของบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งมี
จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

1) ดร. พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวฒัน์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

2) พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

3) นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา
วาระนี ้ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพ่ือความโปร่งใสในการ
ด าเนินการประชมุในวาระนี ้  

หลงัจากนัน้ประธานฯได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ สามารถได้รับเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งตามเดิมได้อีก  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในชว่งท่ีผ่านมาแล้ว ส าหรับ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภ
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คาวัฒน์ และพันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ซึ่งถูก เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และ
น โยบ ายการก ากับ ดู แล กิ จการ ท่ี ดี ข องบ ริ ษั ท ฯ  จึ ง เห็ น ว่ า  สมควร เสนอ ให้ ท่ี ป ระชุ ม 
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี  ้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อ
วนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่  
ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ เป็นกรรมการอิสระ พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ เป็นกรรมการอิสระ 
และนางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ เป็นกรรมการ และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมลูของผู้ ท่ี
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับ
มอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 558 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไม่มีค าถามอื่นใดเพ่ิมเติมประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการ
ใหมแ่ทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มต ิ ท่ีประชมุมีมต ิ 

1. ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละ
รายดงันี ้

ดร. พีระพงษ์  กติเิวชโภคาวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,163,056,503 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,163,056,503 100.00 
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พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,163,056,503 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,163,056,503 100.00 

2. ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงในแตล่ะรายดงันี ้

นางสาวมณสุธาทพิ มลาอัครนันท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,110,367,303 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,108,937,234 99.93 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 1,430,069 0.07 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,110,367,303 100.00 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2559 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียกบัค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่
เป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ และโบนสัของกรรมการอิสระจะไม่มี
สิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนครัง้ท่ี  1/2559 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการ
เติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
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1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2559 ในอตัรา
ท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 6.3 จากมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2558 เมื่อวันท่ี 24 
เมษายน 2558 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ 

2. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2558 ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 5 จากมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ซึง่ได้
อนมุตัิไว้ ดงันี ้ 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2559 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท/คน) 

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

24,311 

18,233 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

23,153 

17,365 

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

24,311 

18,233 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

23,153 

17,365 

3. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

24,311 

18,233 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

23,153 

17,365 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชุม เน่ืองจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร
แล้ว 

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการท่ีจ่ายในปี 2559 ซึ่งเป็นโบนัสจากผล
ประกอบการปี 2558 โดยก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากบัร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2558 และ
จะจ่ายโบนัสไม่เกิน 896,015.58 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันสิบห้าบาทห้าสิบแปด
สตางค์) โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่าน ทัง้นี  ้กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารจะไม่ได้รับโบนัส
กรรมการ เน่ืองจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ เม่ือ
ไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนของกรรมการเป็นแต่
ละรายการ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้
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มต ิ อนุมตัิพิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึง่ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

1) คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2559 ในอตัราท่ี
เพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 6.3 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,390,142,234 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,379,734,134 99.25 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 10,408,100 0.75 
(3) งดออกเสียง   0   0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,390,142,234 100.00 

2) ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการของบริษัทประจ าปี 2559 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมา
ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,721,618,234 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,506,162,314 87.49 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 215,455,920 12.51 
(3) งดออกเสียง   0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,721,618,234 100.00 

3) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมา
ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,721,618,234 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,506,162,314 87.49 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 215,455,920 12.51 
(3) งดออกเสียง   0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,721,618,234 100.00 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพ่ือให้
เป็นไปตามคณุสมบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซึง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2559 ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวน
เงินรวม 1,150,000 บาท (หนึง่ล้านหนึง่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 ช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนญุาตเลขท่ี 

(1) นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2) นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 3104 

(3) นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 

เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2559 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee) 

1,150,000 1,055,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ ี ไมม่ี 
รวม 1,150,000 1,055,000 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมา โดยมีผลการ
ปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท  

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 558 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 72.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2559 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้
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มต ิ อนุมัติแต่งตัง้คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนุญาตเลขท่ี 2982 คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
ใบอนุญาตเลขท่ี 3104 และคุณสุภาภรณ์  มั่งจิตร ใบอนุญาตเลขท่ี 8152 ซึ่งเป็นผู้ สอบ
บัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับการรับรองจาก กลต. จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้ สอบ
บญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท (หนึง่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,064,306,503 95.43 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 98,750,000 4.57 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,163,056,503 100.00 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/
หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมาในการปฏิบตัิงานเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยต้องการให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทัง้ต้องการ
ตอบแทนให้แก่พนกังานท่ีมีความตัง้ใจทุ่มเทและความเสียสละในการท างานให้แก่บริษัท และจูงใจ
บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานให้ร่วมท างานกับบริษัทต่อไปในระยะ
ยาว จึงเห็นสมควรให้อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารและ/หรือ
พนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  พิจารณามอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินีต้ลอดจนมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ตลอดจนการน าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 558 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 72.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

เม่ือไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จงึแจ้งตอ่ท่ีประชุมวา่ในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมออกเสียงคัดค้านการ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี  ้และในวาระนีผู้้ ท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้แก่ นายปรัชญา เลวนั 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1)ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

มต ิ อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวน
ไมเ่กิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังาน
ของบริษัท (ESOP Warrant-1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมคัดค้านการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี  ้โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดตามท่ีประธานฯ ได้เสนอทุก
ประการโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,138,056,503 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,116,776,603 99.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 21,279,900 1.00 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,138,056,503 100.00 
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วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 302,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญ จ านวน 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ 

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน  2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
22,610,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 302,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,022,610,000 หุ้น
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ี
จะออกให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัท  

 โดยเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดงันี ้

 
ข้อ 4.  

    
ข้อท่ี       ทนุจดทะเบียนจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนับาท) 

แบ่งออกเป็น 3,022,610,000 หุ้น (สามพนัย่ีสิบสองล้านหกแสนหนึง่หมื่นหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  0.10 บาท (สิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น     
หุ้นสามญั 3,022,610,000 หุ้น (สามพนัย่ีสิบสองล้านหกแสนหนึง่หมื่นหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ -ไมม่-ี หุ้น (- หุ้น) 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 558 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 72.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

เม่ือไม่มีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก
จ านวน 2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 22,610,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 302,261,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ จ านวน 3,022,610,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) และอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิลงคะแนน ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามญัจ านวน 
22,610,000 หุ้ น  มูลค่ าท่ีตราไว้หุ้ นละ  0.10 บาท  จากทุนจดทะเบียน เดิมจ านวน 
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300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 302,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 3,022,610,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,152,184,703 99.50 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 10,871,800 0.50 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,163,056,503 100.00 

วาระที่ 10 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะได้มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทตามท่ีได้เสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 8 ข้างต้น บริษัทจงึต้องด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน
ไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิซึง่ออกและเสนอขายแก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท 

ทัง้นี  ้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ  ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ 
ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ตลอดจนการน าหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 558 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 72.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

 เม่ือไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไมเ่กิน 22,610,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้
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มต ิ อนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 
0.10 บาทตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,163,056,503 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,141,818,803 99.02 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 21,237,700 0.98 
(3) งดออกเสียง 0 0.00 
(4) บตัรเสีย 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,163,056,503 100.00 

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินกิจการของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ตอบค าถามดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นวา่รายงานประจ าปีของบริษัทท าได้ประทบัใจ แตอ่ยากให้อพัโหลดลงบน
อินเตอร์เน็ตด้วยเพ่ือท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้สามารถดาวน์โหลดมาอา่นได้   

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่า รูปแบบของรายงานประจ าปี เป็นไปตาม 
Philosophy ของบริษัทในข้อ Creative และ Dynamic และจะให้ทีม IR จดและพิจารณาท าตาม
ค าแนะน าของผู้ ถือหุ้น 

2. ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าในปีก่อนๆ ท่ีเคยมาประชมุได้รับของช าร่วยเป็นบตัรสมาชิก แต่ปีนีไ้ม่
มี และคิดวา่น่าจะมีให้ เพราะผู้ ถือหุ้นมองวา่เป็นการตลาดอย่างหนึง่  

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่จะรับพิจารณาตามค าแนะน าของผู้ ถือหุ้น 

3. ผู้ ถือหุ้นแจ้งวา่ได้มีโอกาสไปงานลดราคาสินค้าพิเศษ และหลายๆ บริษัทจะมีของมาขายผู้ ถือหุ้น
ในราคาพิเศษ จงึอยากทราบวา่ในครัง้หน้าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ส าหรับบริษัท ท่ีจะมีของ
มาขายในราคาพิเศษให้แก่ผู้ ถือหุ้น   

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ จะรับพิจารณาตามค าแนะน าของผู้ ถือหุ้น  
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4. ผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทชีแ้จงเร่ืองท่ีตัง้ของร้าน และเร่ืองอ านาจตอ่รองของบริษัท 

นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าในเร่ืองท่ีตัง้ของร้านถือเป็นปัจจยัหลกัข้อหนึ่งของ
ร้านค้าปลีก เพราะฉะนัน้บริษัทจึงให้ความส าคญัในเร่ืองนีม้าก และในมมุมองของผู้ ให้เช่า หรือ 
Space Provider บริษัท ถือเป็น Key Account ของห้างต่างๆ เพราะสามารถขายได้ถึงสามแบ
รนด์ และถือเป็นแบรนด์ท่ีดงึดดูลกูค้าในโซนเคร่ืองส าอาง ตอนนีบ้ริษัทมีสามร้อยกวา่สาขา และ
มีการตกแต่งร้านท่ีสวยงาม ซึง่ห้างต้องการร้านท่ีสวยงาม และลกูค้าต้องการร้านท่ีสวยงามและ
สามารถซือ้ของได้ด้วย ร้านค้าของบริษัทจึงดงึดดูลกูค้าให้แก่ห้าง และเป็นล าดบัแรกๆ ในการท่ี
ห้างจะน าเสนอท าเลท่ีดีท่ีสดุ ราคาและขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสดุ แต่ในบางครัง้ก็อาจจะมีบ้างท่ีได้
ท าเลไม่ดีท่ีสดุ แต่การท าธุรกิจกบัห้างต้องมีทัง้การให้และการรับ แต่เม่ือมีร้านไปอยู่ในห้างแล้ว  
บริษัทจะมีอ านาจตอ่รองมากขึน้   

5. ผู้ ถือหุ้นแจ้งวา่บางห้างมองวา่ร้านค้าของบริษัทมีกลอ่งเยอะ ท าให้ร้านดไูมส่วยงาม  

นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทมีลกูค้าท่ีซือ้สินค้าในปริมาณมากและบริษัท
มีพืน้ท่ีจ ากดั ซึง่ได้ย า้กบัฝ่าย Operation ให้จดัสรรวิธีการเก็บสินค้าแล้ว  

6. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทจะสามารถท าร้านขายปลีกเป็นหน่วยเคลื่อนท่ีได้หรือไม่ เพ่ือหาท่ีตัง้ท่ี
ดีขึน้ และถ้าไมด่ีก็สามารถย้ายท่ีตัง้ได้ 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่าเร่ืองร้านค้าเคลื่อนท่ีบริษัทได้พิจารณาอยู่ ซึ่ง
ปัจจุบันนีก้็มีหน่วยท่ีไปออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ โดยเฉพาะอาคารส านักงาน ท่ีชุมชน ห้างท่ี
บริษัทไมม่ีร้านเพ่ือสร้าง Awareness และสร้างยอดขาย ก็ถือเป็นร้านค้าเคลื่อนท่ี  

7. ผู้ ถือหุ้นแจ้งเก่ียวกับบัตรสมาชิกว่า หากไม่ได้น าบัตรสมาชิกมาท่ีร้านจะใช้สิทธิพิเศษท่ีมีตาม
บัตรไม่ได้ และถ้าบัตรหายและออกบัตรใหม่ แต้มท่ีสะสมมาจะหายไป ผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า
ควรให้บตัรสมาชิกสามารถเช่ือมกบัเบอร์โทรศพัท์ หรือเลขบตัรประชาชนได้  

นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า เร่ืองการใช้บตัรสมาชิกของบริษัท ปัจจุบนันีต้้อง
น าบตัรมาแสดง และไม่สามารถใช้เลขบตัรประชาชนหรือเบอร์โทรศพัท์ได้ เร่ืองนีเ้ป็นประเด็นท่ี
บริษัทหารือกนัเพราะบริษัทเน้นเร่ืองความสะดวกของลกูค้า และพยายามแก้ไขโดยฝ่ายขายและ
ฝ่าย IT อยู่ เพ่ือให้ลกูค้าท่ีลืมบตัรสามารถใช้เลขบตัรประชาชน หรือเบอร์โทรศพัท์แทนได้ แตว่่า
จุดหนึ่งท่ีบริษัทต้องค านึง คือ เร่ืองการทุจริต (Cheating) ท่ีไม่ได้เกิดจากลูกค้าท่ีลืมบัตร 
กระบวนการจงึต้องสามารถควบคมุได้  
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8. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงมมุมองของผู้บริหารเก่ียวกบัคู่แข่งรายใหม่ท่ีเข้ามา ท่ีมีร้านใหญ่กว่า มีแสง
สวา่งกวา่  

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่าบริษัทมองคู่แข่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พิจารณา แต่การท่ี ร้านใหญ่กว่า ก็มิใช่ปัจจัยหลักปัจจัยเดียวท่ีจะพิจารณา และเร่ืองของ 
Beauty Market ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ท่ีต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เวลาบริษัทท าแบ
รนด์คอนเส็ปต์ใหม่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ การส ารวจตลาดพิจารณาถึงจดุอ่อนและจุดแข็ง ของ
ข้อสรุปว่าอะไรคือขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด สินค้าใดท่ีลูกค้าชอบ และสินค้าใดท่ีลูกค้ายังไม่
ตอบสนอง ทุกอย่างจะมารวบรวมและประกอบเป็นสิ่งท่ี Beauty Market ควรเป็นการท่ีร้าน
ตา่งๆ เกิดขึน้มาก บริษัทก็มองวา่เป็นตวัท่ีท าให้ตลาดคกึคกั และมองวา่เป็นคูแ่ข่งของบริษัทก็ได้ 

9. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ บริษัทมีมมุมองในเร่ืองท่ี Etude ปิดกิจการในประเทศไทยไปแล้วอย่างไร  

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่การที่คูแ่ข่งปิดกิจการไป ถ้ามองเผินๆ เหมือนคูแ่ข่ง
หายไปเจ้าหนึ่ง แต่จริงๆ ต้องมาดวู่ามีปัญหาอะไร ซึง่ข้อมลูอาจจะหายากเพราะไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สิ่งท่ีท าให้ธุรกิจ Cosmetic Retail ยัง่ยืนมีปัจจยัหลายตวั ซึง่บริษัท
ค านงึถงึจดุนี ้จงึท าให้สามารถขยายสาขาและเติบโต Etude ถือวา่เป็นแบรนด์ท่ีแข็งแรงมากของ
ประเทศเกาหลี ก็ยังมีปัญหา ดงันัน้ การท่ีคู่แข่งปิดกิจการไป ก็ท าให้บริษัทต้องกลบัมามองว่า
อะไรคือสิ่งท่ีบริษัทจะต้องเสริมสร้างให้บริษัทแข็งแรง   

10. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ Etude ยงัฝากขายสินค้าใน Beauty Market อยู่ใช่หรือไม ่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่าในระยะหลังๆ มีสินค้าน้อยลง และขายเฉพาะ
สินค้าท่ียังเหลืออยู่บ้าง ตอนนีต้้องรอดูนโยบายของบริษัทแม่ว่าจะเข้ามาในประเทศไทยใน
รูปแบบใด  

11. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศเวียดนาม มีขนาดใหญ่แค่ไหน และมีส่วน
แบ่งการตลาดเท่าใด 

 นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ ตอนนีบ้ริษัทมีสว่นแบ่งการตลาด (Market Share) 
ในประเทศไทยเป็นอนัดบั 2 รองจาก Local Brand และจะเปิดสาขาในประเทศเวียดนามเพ่ิมอีก 
15 สาขา และมองว่าท่ีประเทศเวียดนามมีศักยภาพมาก มีประชาชน 90 ล้านคน มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดี ผู้คนติดตามข่าวสาร เดินทางไปต่างประเทศเยอะ บริษัทมีลกูค้า
เวียดนามมาก และมีการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตก่อนจะไปท าการส ารวจตลาด สาขาท่ี
ประเทศเวียดนามก็ได้รับการตอบรับท่ีดี ราคาท่ีขายในต่างประเทศจะให้ Distributor ก าหนด 
แตบ่ริษัทก็ต้องพิจารณาด้วยวา่เหมาะสมหรือไม่ โดยสว่นใหญ่จะแพงกวา่ในประเทศไทย สว่นท่ี
ประเทศลาวก็มีปัญหาว่าท่ีห้างท่ีไปเปิดอาจจะมีตวัดึงดดูลูกค้าไม่เพียงพอ ในด้านภาพลกัษณ์ 
บริษัทมี International Image เพ่ือแข่งกบัแบรนด์ตา่งชาติ สินค้าไมไ่ด้ผลิตเฉพาะในไทย แตจ้่าง
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ผลิตท่ีประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่ น และเยอรมัน Packaging บางตัวผลิตในออสเตรีย เพราะฉะนัน้
บริษัทถือวา่เป็น Local Brand แตป่ฏิบตัิเสมือน International Brand     

       12. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึอาคารของบริษัทท่ีได้มีการสร้างขึน้ใหม่ 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่าบริษัทสร้างคลังสินค้า ศูนย์ฝึกอบรม (Training 
Center) ศนูย์สื่อดิจิตอล (Digital Media Center) อาคารส านกังาน ท าให้พนักงานมีท่ีท างานท่ี
กว้างขวางขึน้ มีห้องประชุมท่ีใหญ่ขึน้ ในการอบรมพนกังานท าได้ในคราวเดียว ไมต้่องแบ่งเป็น
หลายๆ รอบ ซึ่งจะมีเวลาในการท าคอร์สอบรมพิเศษเพ่ิมเติม ผลประโยชน์อาจไม่ได้บอกเป็น
ตวัเลขของเงินชดัๆ แตถ้่าพนกังานมีประสิทธิภาพ จะมีผลด้านการขายแน่นอน บริษัทเร่ิมเปิดใช้
อาคารเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคมท่ีผ่านมา บริษัทก าลงัพิจารณาโปรแกรมเก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลู 
ซึ่งเสร็จไปแล้ว 75% ซึ่งจะลดระยะเวลาการท างานของทุกฝ่าย และจะเสริมประสิทธิภาพใน
อนาคต 

13. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบั Target Inventory Day ท่ีลดลง 

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ ส าหรับ Target Inventory Day จากเดิม 170-180 
ลดลงเหลือ 140 กว่า ซึ่งทางบริษัทจะคอยตรวจสอบตลอด ต้องดูทัง้มุมสินค้าขาด และสินค้า
เกิน การเน้นเร่ือง Target Inventory Day มากเกินไป อาจสูญเสียโอกาส เพราะไม่ได้สต็อก
สินค้าบางตัว จึงต้องมีความยืดหยุ่นในจุดนี ้สินค้ามีเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น สินค้าขายดี (Fast 
Moving) จะต้องดวู่าแต่ละกลุ่มต้องมีสดัส่วนเท่าใด ซึง่หลายฝ่ายต้องช่วยกนัดทูัง้ฝ่ายขาย ฝ่าย
คลงัสินค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์     

14. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า สดัส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจาก Beauty Buffet ทางกรรมการตัง้ใจว่าจะคง
สดัส่วนรายได้ของ Beauty Buffet, Beauty Cottage และ Beauty Market ไว้เท่าใดในเวลาต่อ
จากนีอ้ีก 5 ปี 

 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าต้นก าเนิดของกิจการมาจากร้านค้าปลีก (Retail 
Shop) และได้ท ามานาน จนกระทัง่ก่อนช่วงท่ีจะเข้าตลาดหลกัทรัพย์จึงได้ขยายช่องทางอ่ืน ซึง่
ตอนนีย้อดขายหลกัยังมาจากร้านค้าปลีกอยู่ โดย Beauty Buffet ครองสดัส่วนประมาณ 75% 
เม่ือบริษัทมีนโยบาย Multi-Channel ก็ท าให้บริษัทมีช่องทางอื่นๆ ตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า และขอบเขตการขายท่ีเปลี่ยนไป ในส่วนท่ีไม่ใช่ร้านค้าปลีกก็จะมีสดัส่วนประมาณ 10% 
ในอนาคต Beauty Buffet อาจมีสดัส่วนเหลือเพียง 60% ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมในการ
ขาย แต่ถึงแม้สดัส่วนจะลดลง แต่ยอดขายก็ยงัต้องเติบโตอยู่ เป็นการสร้างความมัน่คงในแง่ท่ี
บริษัทมีหลายช่องทางขายเพ่ือรองรับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผู้บริโภค  
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15. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ทางกลุ่มของนายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ มีแนวโน้มจะขายหุ้นให้แก่นกัลงทุน
ท่ีเป็นสถาบนัอีกหรือไม่ เน่ืองจากทราบมาวา่ได้คอ่ยๆ ขายไปจนปัจจบุนันีเ้หลือเพียง 38% ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมด 

 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่า นักลงทุนมองว่าหุ้นของบริษัทอยู่ในกลุ่มท่ีเป็น 
Cosmetic Retail ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มีไมก่ี่ตวัเลือก และมีการเติบโตท่ีดี ซึง่การท่ีมีนกัลงทุน
ต่างประเทศท่ีเป็นสถาบันจะท าให้หุ้ นมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึน้  และเมื่อนักลงทุน
ต่างประเทศเข้ามาถือหุ้น บริษัทก็จะได้รับค าแนะน าจากนักลงทุนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ด้วย และถึงแม้สดัสว่นการถือหุ้นของนายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศและครอบครัวจะลดลง แตก่็ยงัมี
ความตัง้ใจท่ีจะเป็นผู้ ถือหุ้นหลกัในบริษัทอยู่ 

16. ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบจากรายงานประจ าปีวา่ บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น (CAC) แล้ว จึงอยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือความ
คืบหน้าในเร่ืองนี ้ 

นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทได้สง่ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ CAC และส่ง
ข้อมลูท่ีจ าเป็นส่งไปทางผู้ ท่ีเป็นแนวร่วมเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนอยู่ในการพิจารณาของทางแนว
ร่วมว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าเป็นแนวร่วมหรือไม่อย่างไร ถ้าได้เข้าเป็นแนวร่วมแล้วก็จะต้อง
ปฏิบตัิตามข้อปฏิบตัิของแนวร่วม 

17. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึสถานะยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกบัแบรนด์คูแ่ข่ง 

 นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นว่าทางคูแ่ข่งไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ข้อมลูจึงหา
ยากพอสมควร บริษัทได้ท า Benchmark กับคู่แข่ง ไม่ได้โฟกัสเฉพาะกับคู่แข่งอนัดบั 1 และมี
การ Benchmark กับตวัผลิตภัณฑ์ด้วยว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่บ้าง รวมทัง้ เร่ือง Packaging 
Design นอกจากการเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง บริษัทเน้นการมองพฤติกรรมของผู้บริโภควา่ต้องการ
อะไร และเน้นการปรับปรุงเร่ืองท่ียงัด้อยอยู่ 

 ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด เน่ืองจากบริษัทมีนโยบาย Multi-Product, Multi-Channel และ 
Multi-Brand จึงปรับตัวได้ดี โดยเฉพาะเร่ืองผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รางวัลเทียบเคียงกับ Counter 
Brand ท่ีขายสินค้าราคาแพง ดงันัน้ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคอาจจะซือ้สินค้าน้อยลง 
แต่แบรนด์ของบริษัทเน้นคุณภาพ ดีไซน์ และตัง้ราคาท่ีซือ้ได้ง่าย จึงได้ส่วนแบ่งการตลาดใน
ส่วนของแบรนด์ระดับ High-end ด้วย เช่นในส่วนของ Gino McCray ได้ท าให้เทียบเคียงกับ 
MAC เม่ือเศรษฐกิจไม่ดีเป็นเวลานาน และผู้บริโภคได้อา่น review เก่ียวกบั Gino McCray ก็จะ
เร่ิมเปลี่ยนแบรนด์ เพราะสามารถซือ้ของท่ีคณุภาพใกล้เคียงกนักบัแบรนด์ระดบั High-end ใน
ราคาท่ีถกูกวา่ แตข่ณะเดียวกนับริษัทก็สามารถท าแบรนด์อื่นๆ ให้ชิงสว่นแบ่งในตลาดกลางหรือ
ตลาดลา่งก็ได้ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทจงึสามารถตอบสนองความต้องการในทกุระดบั  
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 ในส่วนของ Brand Royalty บริษัทยงัต้องท าการพฒันาโปรแกรม ท า Data Mining มุ่งเน้นการ
ให้ Privilege กบัลกูค้า ทิศทางการใช้งบประมาณต้องการใช้กบัลกูค้าเดิมท่ีเป็นสมาชิกมากกว่า
ลกูค้าทัว่ไป เพ่ือท าให้ลกูค้ากลบัมาซือ้สินค้าอีก เช่น การแลกแต้ม บริษัทมองถึง Digital Media 
ว่าตอนนีต้้องดีลกับลูกค้าผ่านทาง Digital ซึ่งมีโครงการเร่ือง Digital CRM ซึ่งจะเอา Offline 
Activity ไปให้ลูกค้า Online บริษัทมีลูกค้าใน Facebook หลายล้านคนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของ 
Beauty Buffet, Beauty Cottage หรือ Beauty Market และมองว่าจะท าอย่างไรให้คนท่ีกดไลค์
เพจของบริษัทมาเป็นสมาชิก ซือ้สินค้าและบอกตอ่   

18. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการขายสินค้าผ่าน Forth Smart ซึง่เป็นตู้ เติมเงินวา่มีผลตอบรับเป็นอย่างไร
บ้าง  

 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่าลูกค้าสามารถช าระเงินผ่านตู้  Forth Smart ได้ 
และทาง Forth Smart จะมีแบนเนอร์โฆษณาให้บริษัท เป็นการสร้าง Brand Awareness ให้แก่
ผู้บริโภคตามชุมชน หรือตามต่างจังหวดั แต่ธุรกรรมผ่านทาง Forth Smart ยังน้อยมากเพราะ
ลกูค้ายังนิยมโอนเงินผ่านทาง ATM, ธนาคาร หรือ Counter Service แต่ทางทีมงานพิจารณา
แล้ววา่บริษัทไมเ่สียหายอะไร และยงัได้สร้าง Brand Awareness  

19. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า นวตักรรมเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี เช่น แบรนด์ Sulwhasoo และ 
Etude ของบริษัท Amorepacific เหนือกวา่ประเทศไทยจริงหรือไม ่ 

 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่าในวงการเคร่ืองส าอาง ส่วนประกอบของ
เคร่ืองส าอางจากโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศฝร่ังเศสและสวิสเซอร์แลนด์ และ
สว่นประกอบเดียวกนันัน้ ได้ขายให้หลายๆ บริษัทเคร่ืองส าอาง แตจ่ะใช้ช่ือเดียวกันไมไ่ด้ เพราะ
บริษัทเคร่ืองส าอางน าไปจดเคร่ืองหมายการค้าแล้ว บริษัทอื่นต้องตัง้ช่ือใหม ่เวลาท าโฆษณาจะ
บอกว่าเป็นนวตักรรมใหม่ ทัง้ท่ีเป็นสว่นประกอบเดียวกนั บางทีจึงเป็นเร่ืองของการตลาดว่าเป็น
นวตักรรมใหม ่จงึบอกไมไ่ด้วา่ Amorepacific มีนวตักรรมเหนือกวา่หรือไม ่ 

20. ผู้ ถือหุ้ นสอบถามทิศทางการตลาดในประเทศจีน เพราะของประเทศเกาหลีมีการท าตลาด
ตอ่เน่ืองระดบัประเทศ ทัง้สง่ออกทางหนงัและทางวฒันธรรมด้วยควบคูก่นัไป 

 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่า การส่งเสริมการท าการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศเกาหลีนัน้ รัฐบาลสนบัสนนุให้มีการส่งออกทางวฒันธรรมมาเป็น Korean Wave ท าให้
แบรนด์จากประเทศเกาหลีถูกมองว่าเป็นแบรนด์ท่ีมีคุณภาพสูงและดี แต่ส าหรับลูกค้าชาวจีน 
จะชอบสินค้าของคนไทยมากถ้าเทียบกบัประเทศเกาหลี ทัง้คณุภาพ Packging และการใช้งาน 
สินค้าของไทยแข่งขันได้ดีมาก สินค้าของบริษัทผลิตทัง้ท่ีโรงงานในประเทศญ่ีปุ่ น โรงงานใน
ประเทศไทยคุณภาพส่งออก หรือโรงงานในประเทศเกาหลี เพราะฉะนัน้ สินค้าของบริษัทจึง
เกาะได้ทัง้กระแสประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่ น แต่ในส่วนของลกูค้าชาวจีนว่ากระแสจะหายหรือไม ่



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

หน้า 35 ของ 64 

บริษัทมีโครงการ China Market CRM เพ่ือรักษายอดขายหรือท าให้ยอดขายเติบโตขึน้ โดยมี
การหาข้อมูลต่างๆ ว่าบริษัทคู่แข่งท าอะไรบ้าง ลูกค้าอยากได้อะไร อะไรคือข้อบกพร่องของ
สินค้าของบริษัท  

21. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึกลยทุธ์ในการแข่งขนั และจดุขายของสินค้าของบริษัท 

 นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ การแข่งขนัมีสงูมากมานานแล้ว การเข้ามาแข่งขนั
ไมย่าก ความยากอยู่ท่ีการรักษาไว้ เทรนด์เคร่ืองส าอางต้องหมนุตามความต้องการของผู้บริโภค 
และต้องบริหารจ านวนสาขาจ านวนมากให้ได้ เน้นเร่ืองการบริหารทีมงาน เพราะเช่ือว่าจะ
สามารถท ายอดขายเพ่ิมได้อีกมาก การตลาดของบริษัทจะกว้างมากเพราะอยู่ใน Mid-end ท่ีมี
ลกูค้าหลากหลาย แต่ทุกแบรนด์ก็มีผลิตภณัฑ์เด่น ทัง้เกิดขึน้ใหม่และตวัท่ีคงอยู่ บริษัทมีระบบ
ติดตาม Life Cycle ของผลิตภณัฑ์ว่าตวัไหนท่ีถึงอายุแล้ว และจะจดัการบริหารผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่
ในช่วงขาลงได้อย่างไร มีระบบติดตามความนิยมของลูกค้าตัง้แต่เร่ิม Launching จนถึงระยะ
สดุท้ายของสินค้า สินค้าเดิมบางตวัลกูค้ายงัไมรู้่จกั แตถ้่าท าให้เดน่ ก็จะเหมือนสินค้าใหมไ่ด้ จึง
ไมไ่ด้คาดหวงัจากสินค้าใหมอ่ย่างเดียว สว่นผลิตภณัฑ์ของผู้ชาย ในสว่นของ Beauty Market มี
หมวดนีอ้ยู่ ในส่วนของ Beauty Buffet และ Beauty Cottage ถึงจะไม่มีผลิตภัณฑ์ในหมวด 
Men’s Care แต่ในหมวดของผลิตภณัฑ์ในห้องน า้ (Toiletry) ผู้ชายก็สามารถใช้ได้ เป็นการแฝง
ของ Men’s Care ในรูปแบบของการใช้ผลิตภณัฑ์ทัง้ครอบครัว  

เม่ือไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯ จงึกลา่วปิดการประชมุในเวลา 12.15 น. 

  
 (พลโทเผดจ็ จารุจินดา) 
 ประธานคณะกรรมการและประธานในท่ีประชมุ 

   
 (นางดารณี ปะเถตงั) 
                     เลขานกุารบริษัท 
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รายงานประจ าปี 2559 
น าส่งในรูปแบบ CD-ROM 
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ส าเนางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ในรูปแบบ CD-ROM 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

1. นายวิบูลย์ พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

 

อาย ุ 41 ปี 

การศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการความเสีย่งและอนพุนัธ์ทางการเงิน Georgia State  
University 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต Catified Public Accountant (CPA) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 10 เดือน  

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
กรรมการบจ. เอเซยีเหมอืงแร่อตุสาหกรรม 
กรรมการบริหาร บจ.บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั  
2556 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

2547 – 2556 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เดนทลัคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลมกุดาหารเนชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ออดิท จ ากดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทบิวตีค้อมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท เอเชียเหมืองแร่อตุสาหกรรม จ ากดั 

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบบญัชีบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นวา่นายวิบลูย์ พจนาลยั มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท 
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1. นายวิบูลย์ พจนาลัย    เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
 

- ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

- ความสมัพนัธ์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไมม่ี 

- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไมเ่ป็น 

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัยะส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

- ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท ไมม่ี 
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2. นายสุวนิ ไกรภเูบศ เสนอเป็นกรรมการ 

 

อาย ุ 49 ปี 

การศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑติ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 18 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู Global Business Leaders Program (GBL) จาก LEAD BUSINESS 
INSTITUTE 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท จ านวน 523,974,000  หุ้น 

คิดเป็น 17.47% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ณ 30 ธนัวาคม 2559 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 10 เดือน 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี  

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2543 - 2559 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์และจดัซือ้บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้

จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์และจดัซือ้บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้

จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นวา่นายสวุิน ไกรภเูบศ มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท 
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3. นายปรัชญา เลวนั เสนอเป็นกรรมการ 
 

 

อาย ุ 49 ปี 

การศึกษา -  Bachelor of Engineering (B.E), Mechanical Engineering,University of Maine 
-  Master of Science (M.S.), Mechanical Engineering,University of Kansas 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท จ านวน 25,000,000 หุ้น  
คิดเป็น 0.83% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ณ 30 ธนัวาคม 2559  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 10 เดือน 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 
2555 –ปัจจบุนั 

2548 – 2554 

กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 
รักษาการผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท โมนาโพลแิตนท์ จ ากดั 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายปรัชญา  เลวัน มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัท 
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ค านิยามกรรมการอิสระ 
ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึง่มีมาตรฐานเทียบเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

(1)  ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ  1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ
ด้วย 

(2)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดบัเดียวกันผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่  2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วนีไ้มร่วมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

(3)  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดาคูส่มรสพี่
น้องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
นัย 1 หรือผู้ มีอ านาจควบคุม  ของผู้ ที่มีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืมค า้ประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ี
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

                                                 
1 ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และการถือหุ้ นดงักลา่วให้นบั

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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(5)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(6)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

-------------- 
 เขียนที…่……………………………………………. 
 วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………สญัชาต…ิ………..…………….…........ 
อยูบ้่านเลขท่ี……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..…......……………… 
อ าเภอ/เขต……………………..….จงัหวดั……………….....………………….รหสัไปรษณีย์………..………….…………... 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….………………………..……………………………..………..…จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…………………..……...หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………… เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั…………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………….……………..…เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ……………….……...หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………..……………….…เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปีอยูบ้่านเลขท่ี……………. 

ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..…………….…………… 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

(2) …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปีอยูบ้่านเลขท่ี……………. 
ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..…………….…………… 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

(3) …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปีอยูบ้่านเลขท่ี……………. 
ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..…………….…………… 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนน
ประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่
อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้
มหาชน) 

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 



 
สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

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

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………….………………สญัชาต…ิ………..……………...…. 
อยูบ้่านเลขท่ี……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..……………. 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….…………....…………………................................................................จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………..……...หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…..…………………เสยีง ดงันี ้
หุ้นสามญั……...........………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……...............…….……………เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ……............………….……..…หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………...............………….…เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)  …………………………………….…………………………………….....…………อาย.ุ.........…………ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี……………................ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 
อ าเภอ/เขต………..…………….……จงัหวดั..…………….………….รหสัไปรษณีย์………………….…..........…….. หรือ 

(2)  …………………………………….…………………………………….....…………อาย…ุ.….........……ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี……………................ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 
อ าเภอ/เขต………..…………….……จงัหวดั..…………….………….รหสัไปรษณีย์…………….......…….….…….... หรือ 

(3)  …………………………………….…………………………………….....…………อาย.ุ.........……….…ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี……………................ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….……………………. 
อ าเภอ/เขต………..…………….……จงัหวดั..…………….………….รหสัไปรษณีย์……...........…………….………..  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น/
การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 
1,2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ 
ด าเนินงานส าหรับปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายวบิูลย์ พจนาลัย 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายสุวิน ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายปรัชญา เลวัน 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนโบนสักรรมการ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

หน้า       2       ของจ านวน      5      หน้า 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกร ณีที่ที่

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
 (……………………………………….) 
ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………….) 
ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………….) 
ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………….) 
 

หมายเหตุ 
 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้นผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

หน้า       3       ของจ านวน      5      หน้า 
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หน้า 48 ของ 64 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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วาระท่ี………………….เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ 

ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
-------------- 

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

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………..………………………สญัชาต…ิ…............…………..……………...…. 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั…………………….…………………………... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….…………………………..……………………………..…………………จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………....……...หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………..……เสยีงดงันี ้
หุ้นสามญั…………………………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………….………………เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……….……..…หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….…เสยีง 

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) ข้าพเจ้า………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 
หรือ 
(2) ข้าพเจ้า………………………….…………………………………………............…………..………………...…. 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 
หรือ 
(3) ข้าพเจ้า…………………………….………………………………………............…………..………………...…. 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม 

ผู้ จองหุ้ น/การประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ /วิสามัญครัง้ที่  ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
คริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ 

 หุ้นสามญั…………..หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้………….....เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ………….หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………….เสยีง 
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด……..……………………………เสยีง 
 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตักิารจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายวบิูลย์ พจนาลัย 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายสุวิน ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายปรัชญา เลวัน 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 คา่ตอบแทนโบนสักรรมการ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง  งดออกเสยีง………..เสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………….)    (……………………………………….)  
       
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………….)    (……………………………………….)  
 
 
 หน้า       3       ของจ านวน      6      หน้า 



 
สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 

หน้า 53 ของ 64 

 
หมายเหตุ 
 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 

(1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท…………………………………………………จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุผู้จอง
หุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ทีประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชมุคริสตลับอล
รูม 1, 2 อาคารอ ีชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เหน็ด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 
 

 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย……….เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง        งดออกเสยีง……....เสยีง 
 

 

บิวตี ้คอมมนิูตี ้ 
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 วาระท่ี………………….เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย………….เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง    งดออกเสยีง………..เสยีง 
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เอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดา 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบตัร หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผู้แทนนิติบคุคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

(2)  ผู้แทนนิติบุคคลน าส่งส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การมอบฉันทะ 

 แนะน าให้ใช้ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ 

 ในวนัจดัประชมุ บริษัทได้จดัให้มอีากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ/ได้รับมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชดัเจน
โดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้ แทนนิติ
บคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและบคุคลซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงวา่ผู้แทนนิติบคุคลที่ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.) 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่ผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศมอบอ านาจให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้ รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่คสัโตเดียนมอบอ านาจการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การ
มอบอ านาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของคสัโตเดียน โดยลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(4)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งส าเนาหนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคสัโตเดียน ซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบบัมิได้ท าขึน้เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ และต้อง
ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปลโดยผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดท าขึ น้ในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดย 
โนตารีพบัลคิ 

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี  ้โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน 

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ 
2. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 
3. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 
4. นายวิบลูย์ พจนาลยั  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานที่เก่ียวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายงับริษัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

4. อื่นๆ 

กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ หรือช่ือสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
และลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลอืกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
1. พลโทเผด็จ จารุจินดา 
     ต าแหนง่             กรรมการอิสระ 

   อาย ุ                   77 ปี 
   อยูบ้่านเลขท่ี       75/158 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี     กรุงเทพมหานคร 10400 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการ
ประจ าปี 2560) 
 

 

2. ดร. พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวฒัน์ 

     ต าแหนง่             กรรมการอิสระ 
   อาย ุ                   56 ปี 
   อยูบ้่านเลขท่ี       605/7 หมูท่ี่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการ
ประจ าปี 2560) 
 
 

3. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ 

     ต าแหนง่             กรรมการอิสระ 
   อาย ุ                   50 ปี 
   อยูบ้่านเลขท่ี       459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการ
ประจ าปี 2560) 
 
 

4. นายวิบลูย์ พจนาลยั 

     ต าแหนง่             กรรมการอิสระ 
   อาย ุ                   41 ปี 
   อยูบ้่านเลขท่ี       268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 102500 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตาม
วาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับการพิจารณาเสนอ
ชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และกรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 
เร่ือง พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560) 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
หมวด 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบันีก็้ดี หรือใน
ข้อก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระท าได้ก็
แตโ่ดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

หมวด 3 การโอนหุ้น 

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผู้
ถือหุ้ นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้
เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ  วัน
เดียวกันนัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ได้
รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชุมผู้
ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปลีย่นแปลงไปแล้ว 

วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นวนัที่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกินสอง 
(2) เดือน แตต้่องไมก่่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัิให้
มีการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นและเมื่อคณะกรรมการ
ก าหนดวันเพื่อก าหนดผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าประชุม
แล้วจะเปลีย่นแปลงมิได้ 

ข้อ 21. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่ง
ยี่สิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็
ได้  โดยประกาศให้ผู้ ถื อหุ้ นทราบล่วงหน้า  ณ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุก
แห่งไม่ น้อยกว่าสิบสี่  (14) วันก่อนวันปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น  

หมวดที่ 4กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้นท่ีตนถืออยู่ 

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ใน
การลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้ นต้องออกเสียง
ด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับ
ลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานที่
ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทัง้หมด ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก
กนัว่า ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการที่
อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้อาจแต่งตัง้ให้เข้า
รับต าแหนง่อีกครัง้ก็ได้ 

ข้อ 25. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบี ย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั
หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะ
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ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้ รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่ เป็ นอิส ระตามที่ กฎหมายว่า ด้ วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด 

ข้อ 30. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 31. คณะกรรมการเป็นผู้ รับ ผิดชอบจัดการกิจการ
ทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน  ป ฏิบัติ งานอย่างใดอย่างหนึ่ งแทน
คณะกรรมการก็ได้ 

หมวด 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 40. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนั
เป็นที่ตัง้แห่งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนด 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
น้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักลา่วให้จดัให้

มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิน้สุดรอบปี
บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นๆ ให้
เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัด
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถื อหุ้ นนั น้  ใ ห้
คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ 
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะ
เสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
รับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานที่
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึง่สถานที่ท่ีจะใช้เป็นที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้ นนัน้ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงาน
ใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอื่นหรือสถานท่ี
อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวา่สมควร 

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไมน้่อยกว่า
ยี่สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย9 
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ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดั
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่ เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่น
เข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่าง
น้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ ที่ประธานก าหนด ณ สถานที่ที่
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็น
ประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตัง้

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่
ประชมุ 

 ข้อ 46. ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีหน้าที่ควบคุมการ
ประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี ้การประชุมผู้ ถือ
หุ้ นต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับ
ระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่
จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือ
นดัประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน
การประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 47. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือ
หุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่ (1) เสยีงตอ่หนึง่ (1) หุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ือง
ใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 48. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ 
ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
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คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ 
หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด
หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชน
อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้
เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั 

(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษัท 

(5) ก า ร ร ว ม กิ จ ก า รกั บ บุ ค ค ล อื่ น โด ย มี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

(7) การเพิ่มทนุ และการลดทนุของบริษัท 

(8) การออกหุ้นกู้  

(9) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

(10) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 49. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพงึกระท า 
มีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอ
ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทใน
รอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของ
บริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 8 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
ก าไร ในกรณีนีบ้ริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้าม
มิให้จ่ายเงินปันผล 

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และ
ให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบบัหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัที่มีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้
ถือหุ้ นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และ
เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ข้อ 57. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้
ส าหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
ส ารองอื่น ตามที่ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว 
บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย 
และทุนส ารองส่วนล า้มูลค่าหุ้ นตามล าดับ เพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี 
ตลอดจนการสอบบญัชีไว้ให้ถกูต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทนุ อยา่งน้อยครัง้หนึ่งในรอบสบิสอง (12) เดือน 
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 63. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชี
ก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญ
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการต้อง
จดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้ สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และ
เอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการ บนัทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้
ถือหุ้ น และข้อมติทัง้หมดของที่ประชุมลงไว้เป็น
หลกัฐานโดยถูกต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ 
ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้
บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกล้เคียงกนัก็ได้ แต่ต้อง
แจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบก่อน 

ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุลและ
บัญ ชีก าไรขาดทุนของบ ริษัท พ ร้อมทัง้ปัญหา
เก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบ

บัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 67. ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี 
และหลักฐานอื่ น ใด เก่ี ยวกับ ราย ได้  รายจ่ าย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทในเวลาท า
การของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและค า
ชีแ้จงอย่างใดๆ ตามที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีต้องท ารายงานเก่ียวกบังบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบญัชีเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ นและต้อง
แถลงในรายงานเช่นว่านัน้ด้วยว่างบดลุนัน้ได้จดัท า
ขึน้โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและ
ถกูต้องของบริษัทหรือไม ่



สิง่ที่สง่มาด้วย 10 

หน้า 64 ของ 64 

แผนที่สถานที่ประชุม 
ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1,2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) 
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

 
 

 
 

 


