
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท บวิตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
 

ณ ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) 
เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท์ 02-9460700-6  แฟกซ์ 02-9461571  เวปไซต์ www.beautycommunity.co.th 
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วนัท่ี 2 เมษายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

สิง่ที่แนบมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  

2.  รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

3.  ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ใน
รูปแบบ CD-ROM (สิง่ที่สง่มาด้วย 3)  

4.  ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

5.  ค านิยามกรรมการอิสระ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

6. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) (สิง่ที่สง่มาด้วย 6) 

7.  แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิง่ที่สง่มาด้วย 7)  

8.  เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8)  

9.  ข้อมูลเก่ียวกบักรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูล
ดงักลา่วในกรณีที่ประสงค์จะเลอืกกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 9)  

10.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วย 10)  

11.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 11)  

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการ
คริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดย
เปิดให้ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงก าหนดการและวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) ตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 และเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม 
ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท  

คณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เลขานกุารท่ีประชมุได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 
2560 โดยได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ดงักลา่วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร
รับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่จะด าเนินการใน
ปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 บริษัทจดัให้มีรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2561 
ปรากฏอยูภ่ายใต้หวัข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจดัการ/โครงการในอนาคต”ตามรายงาน
ประจ าปี 2560 ซึง่ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2561 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เพื่อให้เป็นไปตามนยัของมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 63 ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  โดยงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ซึง่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย 3 ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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(หนว่ย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

สนิทรัพย์รวม 2,335,494,340.61 

หนีส้นิรวม 630,329,628.46 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,705,164,712.15 

รวมรายได้ 3,735,366,668.10 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 1,533,426,085.20 

ก าไรสทุธิ 1,229,318,162.50 

ก าไรตอ่หุ้น 0.41 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (หุ้น) 3,002,734,585 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จดงักลา่ว ซึง่เป็นการรายงานถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
55 ซึง่ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล และห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งจาก
ผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจ านวน 
1,229,318,162.50 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้า
สบิสตางค์) 

ทัง้นี ้ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 58 
ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิจนกว่าทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน โดยทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีจ านวน 30,226,100 บาท (สามสบิล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากบั
ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียนบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึง่พนับาท
ถ้วน) บริษัทจึงไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 
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ทัง้นี ้บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นของหุ้นท่ีตนถือ
อยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2560 ทัง้สิน้ในอัตราหุ้นละ 
0.408 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 1,225,659,234.12 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพนั
สองร้อยสามสบิสีบ่าทสบิสองสตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.70 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่ง
สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50  

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
เป็นเงินจ านวน 450,410,187.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้า
สตางค์) ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้ นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสบิห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพนัสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ให้กบัผู้
ถือหุ้นซึง่มีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 4 พฤษภาคม 
2561 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  

ทัง้นี ้ ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 965,600 หนว่ย ในอตัราใช้สทิธิ 
1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั เพื่อจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 965,600 หุ้น (เก้าแสน
หกหมื่นห้าพนัหกร้อยหุ้น) 

2) เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 1,768,985 หน่วยในอตัราใช้
สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,768,985 หุ้ น 
(หนึง่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพนัเก้าร้อยแปดสบิห้าหุ้น)  

3) เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 2,106,680 หน่วย หน่วยใน
อตัราใช้สทิธิ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั เพื่อจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,106,680 
หุ้น (สองล้านหนึง่แสนหกพนัหกร้อยแปดสบิหุ้น) 

รวมเป็นหุ้นแปลงสภาพทัง้หมดจ านวน 4,841,265 หุ้น (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพนัสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) 
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจ านวนทุนช าระแล้วกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2561 ท าให้จ านวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิ
ในการรับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2560 เพิ่มขึน้จาก 3,000,965,600 หุ้น (สามพนัล้านเก้า
แสนหกหมื่นห้าพนัหกร้อยหุ้น) เป็น 3,004,841,265 หุ้น (สามพนัสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพนัสองร้อยหกสิบ
ห้าหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2560 

เงนิปันผลส าหรับปี 2560 
(ปีที่ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2559 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 1,229,318,162.50 656,006,452.19 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 3,004,841,265 3,000,965,600 
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รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2560 

เงนิปันผลส าหรับปี 2560 
(ปีที่ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2559 

3.   เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 

      เงินปันผลระหวา่งกาล 

      เงินปันผล (ขออนมุตัิจ่ายเพิ่ม) 

0.408 

0.150* 

0.258 

0.218 

0.080 

0.138 

4.  จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 
(บาท) 

เงินส ารองครบตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

226,100.00 

5.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,225,659,234.12  654,133,252.80 

6.  อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ 
(ร้อยละ) หลงัหกัภาษีและเงิน
ส ารองตามกฎหมาย 

99.70 99.75 

*เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นอตัราเงินปันผลที่จ านวน 3,002,734,585 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 เพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.258 บาท เป็น
เงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทัง้สิน้ 775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพนัสี่สิบหก
บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 3,004,841,265 หุ้นคิดเป็นเงินปันผลทัง้หมดส าหรับปี 
2560 ในอตัราหุ้นละ 0.408 บาท หรือเป็นเงินจ านวน 1,225,659,234.12 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้าน
หกแสนห้าหมื่นเก้าพนัสองร้อยสามสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)  เท่ากบัร้อยละ 99.70 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคล โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 4 
พฤษภาคม 2561 เป็นผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผล และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ก าหนดวา่บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
ก าหนด และกรรมการมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้
ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว
เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราที่เพิ่มขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 6.4 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งได้
อนมุตัิไว้ 

2. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 
จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2560 (ปีที่ ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

1. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

26,803  

20,102 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

26,803  

20,102 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

25,527  

19,145  

3. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

26,803  

 

20,102 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

25,527  

 

19,145  

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ผู้บริหารแล้ว 

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการที่จ่ายในปี 2561 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 
2560 โดยก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2560 และจะจ่ายโบนสัไม่เกิน 
2,049,480.00 บาท (สองล้านสีห่มื่นเก้าพนัสีร้่อยแปดสบิบาทถ้วน) โดยเฉลีย่ให้กรรมการทกุทา่น 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนสักรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ผู้บริหารแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอียดข้างต้น 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเ สียงทั ้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 6      พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคณุสมบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท
จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ซึง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ให้ความเห็นชอบและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งมีรายช่ือดังต่อไปนีเ้ป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและก าหนด
ค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,400,000 
บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) 

ชื่อผู้สอบบัญช ี ใบอนุญาตเลขที่ 

(1)  นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2)  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3)  นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8125 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฎิบตัิงาน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 และนางสาว
สภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ
ซึง่เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 100,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2560 โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2560 (ปีที่ ผ่านมา) 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสของบริษัท (Audit Fee) 

1,400,000  1,300,000  

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 1,400,000  1,300,000  

*ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง อนึ่ง การใช้บริการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชีแก่
บริษัท ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น 
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โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้เป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่า 
ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

อนึง่ กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้อาจแตง่ตัง้ให้เข้ารับต าแหนง่อีกครัง้ก็ได้” 

 ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ส าหรับการประชมุครัง้นี ้กรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 
3 ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1) พลโทเผด็จ จารุจินดา  ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2) พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

3) นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ  ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนด อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยา่งกว้างขวางในสาขาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ ส าหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ
การเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ พลโทเผด็จ จารุจินดา เป็นกรรมการอิสระ พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ เป็นกรรมการ
อิสระและนางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ เป็นกรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการ และค านยิามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหุ้นและได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

โดยในวาระนี ้ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี ้
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(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหุ้นหน่ึง (1) หุ้นที่ตนถอือยู่ 

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการ
ลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่ มีตาม (1) ทัง้หมด โดยไม่สามารถแบ่ง
คะแนนเสียงที่มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้
ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) 
ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์    
กิติเวชโภคาวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

โดยมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้ บริหารและ/หรือ
พนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 22,610,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 

ปรากฏวา่ในช่วงปี 2560 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทลาออก เป็นผลให้บริษัทได้รับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) คืนจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือ
พนกังานของบริษัทท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 1,000,000 หนว่ย  

โดยผลของมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ได้อนมุตัิการแตง่ตัง้ 
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ให้ด ารงต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท) โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 

ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561จึงเห็นสมควรมีมติอนมุตัิการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนกังานที่
ลาออกจ านวน 1,000,000 หนว่ยโดยไมค่ิดมลูคา่ให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจและความมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นการ
จูงใจให้ร่วมท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ทัง้นีห้ลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย
รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ที่ไมด่ีไปกวา่หลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนกังานและเป็นไปตาม
มตทิี่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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รายช่ือ ต าแหนง่ 
จ านวนที่ได้รับ
จดัสรร (หนว่ย) 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้นที่ออก
และเสนอขาย 

ดร. พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวฒัน์ 
กรรมการบริหาร และ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1,000,000 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนมุตัิการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) สว่นที่ได้รับคืน
จากพนกังานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ซึ่งเป็น
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อย
ละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิในครัง้นี ้

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดงักล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันซึ่ง
บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ ซึง่ยงัไมห่มดอายมุาแสดงเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ  

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้แนบมานี ้พร้อมปิดอากรแสตมป์ให้ถกูต้องเรียบร้อย พร้อม
กบัแนบส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้นมาแสดงด้วยทกุครัง้ 

ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้ นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7 และ 8 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุด
ลงทะเบียนหน้าห้องประชมุ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเองได้
และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบ
ฉนัทะและระบช่ืุอกรรมการอิสระของบริษัทดงัปรากฎรายช่ือและรายละเอียดในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9 เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะ โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้
อยา่งชดัเจน และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลกัฐานตามรายการสิ่งที่
ส่งมาด้วย 7 และ 8 กลบัมายงับริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 

10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทขอให้ท่าน



 

  11 
 

จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบทัง้หมดให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561 จักเป็น
พระคณุยิ่ง 

อนึง่ บริษัทจะด าเนินการจดัประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ภายใต้
บทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดยบริษัทได้แนบ
แผนท่ีสถานท่ีเข้าประชมุรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 

2 หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าว เป็นรูปเล่ม ท่านสามารถรับได้                           
ณ  จดุลงทะเบียนในวนัประชมุ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

   (พลโทเผด็จ จารุจินดา)  
 ประธานกรรมการ 

 

------------------------------------------- 
    (นางดารณี ปะเถตงั)  
     เลขานกุารบริษัท 
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ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

  

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

 
ของ 

 
บริษัท บวิตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 
สถานที่ประชุม 

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

แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

 
 

หมายเหตุ 

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

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

หน้า 2 ของ 82 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท บิวตื ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

วัน เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม คริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลั 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิบลูย์ พจนาลยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 

7. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ กรรมการ 

8. นายปรัชญา เลวนั กรรมการ 

กรรมการที่ลาประชุม 

- ไมม่ี - 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาววยิะฎาถวิล เลือ่นฉว ี บริษัท อภิสทิธ์ิ แอนด์ อลัลายแอนซ์ จ ากดั 

ผู้สอบบัญช ี

นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

เลขานุการที่ประชุม 

นางดารณี ปะเถตงั เลขานกุารท่ีประชมุ 
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เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมด าเนินการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เลขานกุารฯ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และก าหนดให้วนัที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ ถือ
หุ้นจ านวนทัง้สิน้ 18,288 ราย  

เลขานกุารฯ ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดตา่งๆ ในข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้

1. ข้อก าหนดองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 103 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 46 ก าหนดไว้วา่ ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง 
(1) เสยีงตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ ถือ
หุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ  

ในการออกเสยีงลงมติ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 47 ก าหนดไว้วา่ ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ส าหรับการเลอืกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 22 ก าหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงหนึง่ (1) เสยีงตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้นท่ีตนถืออยู ่

(2) ในการตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ในการลงมติแตล่ะครัง้ผู้
ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 
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บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ขัน้ตอนของการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย 
คือ การลงคะแนนเสยีงผา่นบตัรลงคะแนน ซึง่บริษัทได้แจกให้ ณ จดุลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนน
นัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หุ้นท่ีตนถือ  

ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบตัร
ลงคะแนน เมื่อทา่นลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว และน าไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเห็นชอบหรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ตามมติที่น าเสนอ 

สว่นผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ (แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.) บริษัทได้บนัทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสยีงในแตล่ะวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ท าการบนัทึกรวมไว้ใน
ระบบลงคะแนนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

โดยคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชุมในครัง้นี ้นอกเหนือจากวาระที่ 2 และวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้าง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สว่นในวาระที่ 2 เป็นเร่ืองที่
รายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ และในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียกบัค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการ และโบนสัของ
กรรมการอิสระจะไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสียงในวาระนี  ้ทัง้นี ้หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานออก
เสยีงเพิ่มอีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทกุวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ เว้นแตเ่ป็นวาระเก่ียวกบัการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 

4. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 

ระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 8 วาระ ตามรายละเอียด
ในหนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  

ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1220 ท่าน นบัเป็น
จ านวนหุ้นได้ 2,062,193,085 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 3,000,965,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
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68.7226 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
และก่อนที่จะเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระ เลขานกุารฯ จึงเรียนเชิญพลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ ท า
หน้าที่เป็นประธานที่ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย 

หลงัจากนัน้ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้สง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวน 1227 
ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,062,208,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7182 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด 
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณา
และมีมติ ดงันี ้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,062,208,585 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,062,203,585 99.9998 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 5,000 0.0002 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,062,208,585 100.00 

วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2560 

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ และได้
ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2560 ปรากฏอยู่
ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นนโยบายหลกั 3 ด้านของบริษัท 
ได้แก่ Multi-Brands Multi Products และ Multi-
Channels ซึ่ ง เ ป็นนโยบายที่ มี ค วามทันสมัย 
เหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดและผู้บริโภค  

Multi-Brands  

บริษัทมี Brand ที่ตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของกลุม่ลกูค้าที่แตกต่างกนั มี Brand 
Positioning และ Price Positioning ที่ครอบคลมุ
กลุม่ลกูค้าที่หลากหลาย 

Multi Products  

บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย ทัง้ด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ และราคาของผลิตภณัฑ์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของลกูค้า เนื่องจากผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นสนิค้าแฟชัน่ ที่ต้องการความเปลีย่นแปลง ประกอบกบัผู้บริโภคใน
ยคุสมยันีม้ีทางเลอืกที่หลากหลายทัง้ด้านราคา และการใช้งานสนิค้า ดงันัน้ Multi Products ยงัเป็นนโยบายที่ทนัสมยั และ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค ซึง่ถือเป็นความยืดหยุ่นที่เป็นปัจจยัส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั
แฟชัน่  

บริษัทจะก าหนดทิศทางการน าสนิค้าสูต่ลาด (Product Launching) ในแตล่ะปี โดยพิจารณาวา่ ณ ปัจจบุนัความนิยมของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างไร ประกอบกบัการส ารวจบริษัทคู่แข่งว่าสินค้าใดบ้างที่บริษัทมี แต่บริษัทคู่แข่งไม่มี หรือบริษัทไม่มี แต่
บริษัทคูแ่ขง่มี  

Multi-Channels 

รายได้ร้อยละ 80 ของบริษัทนัน้มาจากร้านขายปลีกของทัง้ 3 แบรนด์ โดยบริษัทมีหลายช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า 
ไมไ่ด้พึง่ช่องทางใดช่องทางหนึง่เพียงช่องทางเดียว อาทิ การจ าหนา่ยในต่างประเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม่ ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม การจ าหน่ายผ่านทางร้านสะดวกซือ้ หรือการออก Event ต่างๆ ซึ่งท าให้รายได้ของ
บริษัทมีความมัน่คงมากขึน้ 

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมุ่งเน้นนโยบาย (Business Policy) ด้านคณุภาพของสินค้า และราคาที่สมเหตสุมผล (Affordable Price) 
เป็นผลให้บริษัทได้รับรางวลัที่หลากหลาย และเป็นที่น่าเช่ือถือของผู้บริโภค เพราะสินค้าของบริษัทมีคุณภาพที่เหนือกว่า
ราคา ผู้บริโภคสามารถซือ้สนิค้าได้ โดยไมต้่องลงัเลในคณุภาพของสนิค้า หรือความคุ้มคา่ของเงิน  
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บริษัทได้น าเงินที่ได้มาจากการซือ้หุ้นของท่านผู้ ถือหุ้นมา
สร้างศนูย์ออกแบบ ฝึกอบรม และส านกังานใหม่ ท าให้
บริษัทมีความคลอ่งตวัมากขึน้ในการออกแบบสินค้าต่างๆ 
ถึงแม้ว่าการสร้างตึกต่างๆ จะถือเป็นปัจจัยภายนอก แต่
บริษัทยังคงมีปัจจัยภายในจากปรัชญาของบริษัทใน
ความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น และความหยัง่ยืน
ในการอบรมพนกังานของบริษัท 

บริษัทเข้ามาในตลาดหลกัทรัพย์ตัง้แต่ปี 2555 ในวนัที่ 12 
เดือน 12 ปีคริสต์ศักราช 2012 นับถึงปัจจุบันปี 2560  
ถือว่าบริษัทได้ผ่านพ้นปีที่ 4 ของการเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ และก าลังย่างก้าวสู่การเป็นบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์เป็นปีที่ 5 โดยในปี 2555 ยอดขายของบริษัทประมาณ 770,000,000 บาท ก าไรประมาณ 115,000,000 บาท 
และปี 2559 ที่ผา่นมายอดขายของบริษัทประมาณ 2,559,000,000 บาท ก าไรประมาณ 656,000,000 บาท ซึง่ถือวา่บริษัท
มียอดขายที่เจริญเติบโตในแตล่ะปีอยูท่ี่ร้อยละ 30 และมีก าไรท่ีเจริญเติบโตในแตล่ะปีอยูท่ี่ร้อยละ 35 ซึง่ไมใ่ช่เร่ืองที่เกิดขึน้
ได้ง่าย  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมบริษัทมียอดขายที่โตขึน้ในอตัราร้อยละ 228 และมีผลก าไรท่ีโตขึน้ในอตัราร้อยละ 400 ซึง่เป็นเร่ือง
ที่น่ายินดี แต่ในขณะเดียวกนับริษัทก็ต้องหนักลับมาพิจารณาว่า หากบริษัทต้องการให้กิจการเติบโตแบบนีต้่อไปเร่ือยๆ 
บริษัทจะต้องบริหารจดัการ วางแผนการด าเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึน้ ดงันัน้ในปี 2560นี ้บริษัทจึงตัง้เป้าให้เป็นปีแห่งการลงทนุ 
และการพฒันาของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัปรัชญาข้อที่ 3 ของบริษัท กล่าวคือ การเติบโตอย่างยัง่ยืน (Sustainable 
Growth) 

การด าเนินการปรัชญาการเติบโตอยา่งยัง่ยืน มีดงันี ้

1.  Invest in Human Resource Capability Development for Sustained Business Growth 

บริษัทจะต้องมีบคุลากรของบริษัท ซึง่ต้องได้รับการพฒันาเพื่อการเติบโตที่เข้มแข็งและยัง่ยืน ดงันัน้ บริษัทจึงจดั
ให้มีการอบรม และการฝึกสอนบุคลากรทุกระดับของบริษัทตัง้แต่ระดบัผู้บริหารไปจนถึงระดบัพนักงาน โดย
บริษัทก าหนดการอบรมนีเ้ป็นหนึ่งในดชันีชีว้ดัผลงานหรือความส าเร็จของงาน  (Key Performance Indicator – 
KPI) เพราะบริษัทเห็นวา่บคุลากรของบริษัทนอกจากความขยนัแล้ว ยงัต้องมีความสามารถด้วย 

2.  Invest and Develop Tools for Data and Information Utilization to Maximize Business Advantage 

ในปีนีเ้ป็นปีที่บริษัทเข้าสู่ยคุที่ 3 ซึ่งเป็นยคุของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบนับริษัทมีสาขา 300 กว่าสาขา พนกังาน
ประมาณพนักว่าคน ลกูค้าจ านวนหลายล้านคน มีธุรกรรมที่เยอะมาก บริษัทจึงมีข้อมลูมากมายที่ต้องน ามาใช้ 
ซึ่งข้อมลูเหลา่นีบ้ริษัทมองว่าเป็นตวัขยาย Head Room ของบริษัทให้ยอดขาย การท างาน และการปฏิบตัิงาน
ของบริษัทดียิ่งขึน้ โดยในปีนีบ้ริษัทจะเจาะลกึลงไปในข้อมลู บริษัทมีการท า Dashboard รวมถึงมีการแก้ไขข้อมลู
ต่างๆ ที่ระดบัผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบ และมีการแก้ไข  Dashboard และระบบเฝ้าระวงั (Monitoring) ต่างๆ 
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โดยบคุลากรหลายฝ่าย ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าแผนก ผู้จดัการ กรรมการ จนถึงระดบัผู้บริหาร เพราะบริษัทมองว่า
การเฝา้ระวงัและตรวจสอบ ยอดขาย และผลการปฎิบตัิงาน การวิเคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์ลกูค้าและการขาย
มีความจ าเป็นต่อธุรกิจค้าปลีกอย่างยิ่ง หากเรามีเคร่ืองมือน าทาง คือ Dashboard ที่ดีก็จะช่วยให้บริษัทไม่หลง
ทาง หรือเสยีเวลาในการวิเคราะห์ หรือปรับเปลีย่นสิง่ตา่งๆ  

3.  Invest and Develop Customer Engagement Management Solution to Boost up Strong Sales Growth 

ปีนีเ้ป็นปีที่บริษัทจะให้ความส าคญัในความต้องการของลกูค้ามากขึน้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบนัเป็นยคุที่ลกูค้าเป็นผู้
มีอิทธิพลสงูสดุในสื่อและเป็นผู้ครอบครองอิทธิพลในการขาย ดงันัน้ บริษัทต้องพึ่งพาลกูค้า ไม่ใช่ลกูค้าพึ่งพา
บริษัทเหมือนที่ผา่นมา บริษัทพยายามมีปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากที่สดุผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งทีมงานของบริษัท
ได้ด าเนินการสว่นนีม้าเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว เป็นผลให้บริษัทมีทีมผู้ เช่ียวชาญทางด้านสงัคมออนไลน์ 
(Social Media)  

4.  Leverage Sales Efficiency on Existing Channels and Expand to Well-Selected with High Potential 
Growth Channels 

บริษัทมี Channel เดิมที่เติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตรวจสอบอยู่เสมอว่า Channel ใดที่ริษัทควร
สง่เสริม หรือเพิ่มประสทิธิภาพ ตามนโยบาย Multi-Channels 

5.  Develop more Innovative Products and Increase Efficiency of Existing Products  

เร่ืองนวตักรรมเป็นของคูก่นักบัการพฒันาผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัท โดยทีมพฒันาผลิตภณัฑ์ได้ร่วมกนักบั
ทีมการตลาด ทีมฝึกอบรม และทีมวิจยัและพฒันาของโรงงาน เพื่อมุง่เน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มากขึน้ บริษัท
จะหยดุการผลติสนิค้าที่ล้าสมยั และท าการจดัการพืน้ที่ของทกุๆ Channel ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้
ยงัมีการปรับปรุงร้านค้า ได้แก่ ภาพลกัษณ์ การตกแต่ง และลกัษณะ  รวมถึงการจดัเรียง และการท าการจดัการ
พืน้ที่ ซึ่งบริษัทได้มีการท า workshop ให้กบัหลายแบรนด์ และหลายช่องทางแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงต้อง
ด าเนินการหลายอยา่ง เพื่อให้ร้านค้าของบริษัทเป็นร้านค้าที่ดงึดดูลกูค้า และมีประสทิธิภาพในการขาย 

6.  Enhance Creative and Dynamic Culture to Ensure a Sustainable Growth 

บริษัทให้ความส าคญักบัวฒันธรรมองค์กรมาก เนื่องจากบริษัทมองวา่บคุคลจะเป็นตวัขบัเคลือ่นองค์กร ดงันัน้ ปี
นีฝ่้ายทรัพยากรมนษุย์ และหลายๆ ฝ่ายจึงร่วมกนัในการพฒันาด้านวฒันธรรมขององค์กร โดยการเชิญอาจารย์ที่
ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญมาวางวฒันธรรมขององค์กร วา่ท าอยา่งไรบคุคลในบริษัทจะมีประสทิธิภาพในการท างานมาก
ขึน้ และให้บริษัทมีความยืดหยุน่และความกระตือรือร้น มากขึน้ เพื่อไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาของบริษัท  

ดงันัน้ ในปีนีท้ี่บริษัทมุง่เน้นให้เป็นปีแหง่การลงทนุ จึงไม่ได้เป็นการลงทนุแต่เงินเท่านัน้ หากแต่เป็นการลงทนุใน
ความตัง้ใจ และความตอ่เนื่อง ทกุๆ การประชมุประจ าเดอืนในปีนี ้บริษัทจะเน้นย า้ถึงการลงทนุด้านตา่งๆ ข้างต้น
ทัง้หมด โดยเฉพาะด้านวฒันธรรมขององค์กร เพราะหลายๆ วฒันธรรมของไทยอาจก่อให้เกิดอปุสรรคในการ
พฒันาเพื่อให้ทดัเทียมกบับริษัทคูแ่ขง่ระดบัโลก  
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ส าหรับปี 2560 บริษัทอยากให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านวางใจวา่บริษัทได้มกีารวางแผน และเตรียมตวัเพื่อการเจริญเติบโต
ในอนาคตของบริษัท 

การเจริญเติบโตของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

ร
า 

การขยายสาขาภายในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ผ่านมาบริษัทมีสาขาทัง้หมด 332 สาขา ได้แก่ Beauty Buffet เป็นจ านวนทัง้หมด 248 สาขา Beauty Cottage เป็น
จ านวนทัง้หมด 71 สาขา และ Beauty Market เป็นจ านวนทัง้หมด 13 สาขา 

ปี 2560 บริษัทตัง้เป้าจะขยายสาขาเพิ่มเป็น 382 สาขา โดยบริษัทจะมุ่งเน้นที่รายได้ที่มาแต่ละ Channel ทัง้นี ้Beauty 
Buffet จะเปิดเพิ่มอีกประมาณ 30 สาขา Beauty Cottage 15 สาขา และ Beauty Market 5 สาขา  

ส าหรับร้านค้าที่เปิดในปี 2559 เป็นร้านค้าที่มีท าเลที่ดี และได้รับการตอบรับท่ีดี 
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Beauty Buffet 

ได้มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทัง้ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว และเคร่ืองส าอางโดยสินค้าแต่ละตวัเป็นสิ่งที่มีการปรับปรุง
ใหม ่และตามความนิยมของลกูค้า 

 

 

 

 

 

 

 

Beauty Cottage 

บริษัทได้เปิดสาขามากพอสมควร โดยแต่ละ shop นัน้ได้ท าเลที่ดี และดึงดูด
ลกูค้า ส าหรับผลติภณัฑ์ใหม่ของ Beauty Cottage ได้ออกมามากกว่าร้อยละ 10 
เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ที่เป็น บ ารุงผิว
หรือบ ารุงผิวหน้า  

สินค้าที่เป็นสินค้าขายดี คือ Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ซึ่งสร้างปรากฏการณ์
ให้กบั Beauty Cottage เนื่องจากบริษัทได้ประสานระหว่างความต้องการที่มาจาก 
Physical Store กบั Online หรือ O to O (Online to Offline & Offline to Online) 
เป็นปรากฏการณ์ที่มีการประสานงานระหว่าง Viral Marketing และ Words of 
Mouth สง่ผลให้ Semi-Matte Lipstick ซึ่งปกติมียอดขายที่พนักว่าชิน้ กลายเป็น
ยอดขายที่ 50,000 ชิน้ ซึ่งเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 4,000 ภายในระยะเวลา 6-7 เดือน 
และยังมียอดจองและสัง่ซือ้ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่บริษัทได้ท า 
workshop เพื่อศกึษาวา่ท าอยา่งไรให้บริษัทสามารถสร้างปรากฏการณ์แบบนีใ้ห้
เกิดกบัสนิค้าของบริษัททัง้สนิค้าที่มีอยูแ่ล้ว และสินค้าที่เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ โดย
บริษัทเห็นว่าปรากฏการณ์ครัง้นีเ้กิดจากทีมงานหลายฝ่ายร่วมกัน รวมถึงตัว
ลกูค้า influencer และผู้  review สินค้าบนอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งปรากฏการณ์ Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ส่งผลให้
ผลติภณัฑ์อื่นๆ ของ Beauty Cottage เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึน้ 
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นอกจากนี ้Beauty Cottage ยงัได้มีการปรับปรุงในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการตกแต่งหรือการสื่อสารของลกูค้า 
เนื่องจาก Beauty Cottage มีลกูค้าที่เป็นนกัทอ่งเที่ยวมากขึน้ บริษัทจึงได้ปรับการสือ่สารทัง้ที่เป็นภาพ ตวัหนงัสอื และการ
สือ่สารของพนกังานเอง 

 

 

 

 

 

 New Display Functional Shop                             POP Bilingual 

Beauty Market 

ช่วง Learning Curve ของ Beauty Market เร่ิมที่จะปรากฏผลให้เห็น บริษัทได้มีการปรับปรุงรูปแบบของ Shop มาโดย
ตลอด ทัง้เร่ืองการจดัการพืน้ที่ กระบวนการน าสินค้าเข้า-ออก การอบรบผู้จดัการให้มีความเป็นเจ้าของกิจการให้มากขึน้ 
ซึ่งสง่ผลให้ยอดขายของ Beauty Market ดีขึน้ตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมออนไลน์ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกบัผู้จดัหา
สนิค้าในการเชิญนกัแสดงมา review สนิค้าและสร้าง awareness ให้กบัแบรนด์ Beauty Market  
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Beauty Market ถือเป็นเวทีของสินค้าแบรนด์ดงัหลายๆ แบรนด์ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต  นโยบายของบริษัท คือ ให้ผู้ซือ้น า
สนิค้าที่โดง่ดงับนอินเตอร์เน็ตมาให้ใกล้ตวัลกูค้ามากขึน้ เป็นการอาศยัสนิค้าเป็นตวัสร้างแบรนด์ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities Online 

 

 

 

ใ
น 

Activities Offline 
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การขยายตัวในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดขายที่ต่างประเทศของบริษัทเจริญเติบโตเร็วมาก ซึ่งการขยายตวัในต่างประเทศนัน้เป็นช่องทางที่บ่งบอกให้บริษัท
ทราบว่านโยบาย Multi-Channels ของบริษัทมาถูกทาง เพราะสินค้าของบริษัทเป็นที่ รู้จักของชาวต่างชาติ และ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทย ประกอบกบับริษัทมีการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Beauty 
Plaza Online Facebook และการ review สนิค้าของลกูค้าในตา่งประเทศที่มากขึน้เร่ือยๆ ท าให้ยอดขายในต่างประเทศปี
ที่ผา่นมาเจริญเติบโตถึงร้อยละ 248  

ทัง้นี ้บริษัทมี Independent Shop 40 สาขา ประกอบไปด้วย
ร้านในประเทศเวียดนามจ านวน 29 สาขา ประเทศกัมพูชา
จ านวน 7 สาขา ประเทศลาวจ านวน 2 สาขา และประเทศเมียน
มาร์จ านวน 2 สาขา นอกจากนีย้งัมี Shop In Shop ในฮ่องกง
จ านวน 100 สาขา ประเทศไต้หวนัจ านวน 19 สาขา ประเทศ
อินโดนีเซียจ านวน 19 สาขา และในวนันี ้(25 เมษายน 2560) 
บริษัทได้เปิดสาขาแรกที่ประเทศฟิลปิปินส์ ท่ีห้าง Ayala ซึ่งเป็น 
ห้างสรรพสนิค้าที่มีหลายสาขา 

บริษัทยงัวางแผนท่ีจะเปิดร้านเพิ่มอีก 7-8 สาขาในปีนี ้ซึง่บริษัท
มีผู้จดัจ าหนา่ยที่มีคณุสมบตัิมาก กลา่วคือ เป็นเจ้าของพลาซ่า
หลายโครงการ และยงัเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจค้า
ปลกี 

Philippines @Ayala 30th mall 
Ayala 
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Asean Beauty 2016 Beyond Beauty Asean 
Bangkok 2016 

Franchise License 
Expo 2016 

Top Thai Brands 2016 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้น าสินค้าของบริษัททุกๆ แบรนด์ไปแสดงยงัตลาดต่างประเทศ โดยการออกโชว์ Expo ต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจบุนัประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติเคร่ืองส าอาง จึงมี Event ใหญ่ๆที่ผู้ซือ้ ผู้ผลิต
จากต่างประเทศเข้ามาร่วมงานเป็นจ านวนมาก อาทิ Asean Beauty 2016 ซึ่งจดัขึน้ที่ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา และ Beyond Beauty Asean Bangkok 2016 ซึง่จดัขึน้ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี และนิทรรศการท่ีตา่งประเทศ 
อาทิ Franchise License Expo 2016 ซึ่งจดัขึน้ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ Top Thai Brands 2016 ซึ่งจดัขึน้ที่ประเทศ
ฟิลปิปินส์โดยกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี  ้บริษัทยงัให้บคุลากรของบริษัทได้
ไปส ารวจตลาดคูแ่ขง่ในตา่งประเทศ รวมถึงส ารวจผลติภณัฑ์ตา่งๆ 

 

 

เนื่องจาก นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตใินประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ทกุปี บริษัทจึงได้
มีการโฆษณาผ่านสื่อที่ต่างประเทศมากขึน้ (Out of Home) อาทิ การ
โฆษณาภายในสนามบินจ านวน 11 แห่ง ป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่
ส าคญัในกรุงเทพจ านวน 50 แห่ง และนิตยสารบนเคร่ืองบิน ซึ่งเป็นการ
สร้างแบรนด์ awareness ให้กบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท และเป็นการตอกย า้
ความมัน่ใจในสนิค้าที่ขายดีให้กบัลกูค้า 

Consumer Product 

Modern Trade ณ ปัจจุบนัมีทัง้หมด 16 accounts เช่น Tops, Tesco 
Lotus, Big C, Gourmet Market, Central Food Hall, Foodland และ 
King Power ซึ่งบริษัทได้เร่ิมการวางจ าหน่ายสินค้าใน King Power เมื่อ
ปลายปีที่แล้ว โดย King Power ได้ติดตอ่บริษัทมาเนื่องจากมีการเรียกร้อง 
และถามหาสินค้าของบริษัทจากลกูค้าจ านวนมาก ณ ปัจจุบนัสินค้าของ
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บริษัทได้วางจ าหนา่ยใน King Power ทัง้หมด 7 แหง่ จาก location ทัง้หมด 9 แหง่ของ King Power และยอดขายใน King 
Power ณ ปัจจุบนัที่ผ่านไปเพียง 3 เดือนถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก การขายใน King Power เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการขาย สร้าง Brand Awareness และสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผลติภณัฑ์ของ Beauty  

E-Commerce ตัง้แตปี่ 2557 บริษัทมียอดขายที่เติบโตมาโดยตลอด ณ ปี 2559 ยอดขายผ่านทางช่องทาง E-commerce 
เพิ่มขึน้เป็น 70,000,000 บาท บริษัทยงัคงพฒันาเว็บไซต์เพื่อสร้างความสะดวกให้กบัลกูค้าในการเลือกซือ้สินค้ามากขึน้  
นอกจากนีย้งัมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบคุคลภายนอก  แม้ว่ายอดขายที่ได้จะไม่มากเมื่อเทียบกบัเว็บไซต์
ของบริษัทเองแต่การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบคุคลภายนอกจะเป็นการช่วยสร้าง  Brand Awareness รวมถึง
การท ากิจกรรมทางการตลาดของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แคตาล็อคสินค้านัน้ บริษัทได้จ าหนา่ยผา่นทางแคตาลอ็คของเซเวน่อีเลฟเวน่เป็นหลกั (Catalogue on Shelf ) รวมถึงการ
ขายแบบ Physical Store ของเซเวน่อีเลฟเวน่ผา่นร้านค้ากวา่ 700 ร้านค้า ซึง่ปีที่ผา่นมายอดขายจาก Physical Store ของ
เซเวน่อีเลฟเวน่อยูท่ี่ประมาณ 85,000,000 บาท โดยในปีนีบ้ริษัทจะร่วมมือกบัเซเวน่อีเลฟเวน่มากขึน้ เพื่อขยายสาขาที่เป็น 
Catalogue on Shelf นอกจากนี ้บริษัทยงัศึกษาเพิ่มเติมว่าต้องท าผลิตภณัฑ์แบบใด การใช้งานแบบใด ตัง้ราคาเท่าใด 

E-Commerce2014: Revenue 5.6 mb. (Growth 1681%) 
E-Commerce2015: Revenue 34.9 mb. (Growth 516%) 
E-Commerce2016: Revenue 70.6 mb. (Growth 112%) 

On 3
rd

 Party Websites CATALOUGE 
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เพื่อให้สามารถวางจ าหนา่ยสนิค้าในเซเวน่อีเลฟเว่นอีกกว่า 9,000 สาขาที่เหลือได้ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการด าเนินงาน
ของฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

การออก Event ตามอาคารส านกังานตา่งๆ บริษัทก็ยงัคงด าเนินการอยู่ นอกจากนีส้ิง่ที่บริษัทแตกตา่งจาก Brand อื่น คือ 
การจ าหนา่ยสนิค้าผา่นช่องทาง Traditional Trade ซึง่จ าหนา่ยผา่นทางร้านสะดวกซือ้ที่ขายเคร่ืองส าอางตามอ าเภอ หรือ
ต าบลต่างๆ เพราะยังคงมีผู้ บริโภคจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึง  Shop ของบริษัทได้ การจ าหน่ายผ่านช่องทาง 
Traditional Trade ก็มีสว่นเพิ่มยอดขายให้กบับริษัท  

 

 

สินค้าที่ขายดีตวัใหม่ คือ Hokkaido Milk เนื่องจากมีความคุ้มราคา นอกจากนี ้
เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค บริษัทยงัวางจ าหนา่ยสนิค้าขนาด
เลก็ลง เพื่อตอบรับกบักลุม่ลกูค้าที่ค านงึถึงงบประมาณ มากขึน้ 

Training Activities 

ส าหรับบุคลากรด้านการขาย บริษัทได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานขายมาโดย
ตลอด และในปีนีจ้ะเพิ่มการอบรมให้กบัพนกังานขายมากขึน้ เพราะบริษัทมองว่า
นอกจากการ engage กบัลกูค้าแล้ว บริษัทต้อง engage ระหวา่งผู้บริหารของแบ
รนด์กับพนกังานขาย การอบรมเป็นกิจกรรมที่ท าแล้วให้ผลที่ดีมาก แม้จะไม่ได้
เห็นยอดขายที่เพิ่มขึน้ในทันที แต่เป็นการรับประกันได้ว่าบุคคลากรที่ดี  และมี
ความสามารถจะอยูแ่ละช่วยสร้างยอดขายให้กบับริษัท เพราะบริษัทไม่ได้อบรมเฉพาะด้านการขาย แต่อบรมให้พนกังาน
เห็นคณุคา่ของชีวิต คณุคา่ของบริษัทและพลงัที่ได้รับจากการเป็นพนกังานขายที่เก่ง 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีรางวลัให้กบัทีมที่ท ายอดขายได้ดี เช่น การพาไปรับประทานอาหารบนเรือส าราญ เป็นต้น เพื่อให้
พนกังานได้มีความรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ และเป็นบคุคลากรที่มีความส าคญัตอ่บริษัท 

Hokkaido 
Milk 
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นอกจากการสร้างพลงัในการขาย บริษัทยงัสร้างพลงัในการใช้ชีวิต เพื่อให้ชีวิตของพนกังานมีความสขุ อีกทัง้บริษัทยงัสร้าง 
เครือขา่ยของ Make Up Artist เพื่อช่วยกนัสนบัสนนุในด้านการขาย 

โดยในปีนี ้บริษัทมีโครงการใหมช่ื่อ In-search of the Best เพื่อค้นหาบคุคลที่มีความสามารถในด้านใดๆ ก็ตามเพื่อให้เป็น
แบบอย่างให้กบับคุคลากรคนอื่นๆ ได้ด าเนินตาม โดยโครงการนีบ้ริษัทจะพฒันากบัหลายๆ ฝ่าย เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดี
ให้กบับริษัท เพราะบริษัทมองว่าเรายงัพฒันาไปได้อีกไกล แต่ก่อนอื่นบริษัทต้องสร้างตวัเองให้แข็งแรง และมีพลงัจาก
ภายในเสยีก่อน  
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Conversion Marketing  

คือ การเปลีย่นจากผู้ยืนดมูาเป็นผู้ซือ้ของ เป็นสิง่ที่บริษัทยงัคงท าอยา่งตอ่เนื่อง แม้อาจจะเป็นเร่ืองที่ยาก แตก็่ไมย่ากเกินไป
ส าหรับบริษัท เพราะบริษัทมี Physical Store Online Store เทคนิคในการจงูใจให้ลกูค้าตดัสนิใจได้เร็วขึน้ การออกแบบสือ่
ทางการตลาดให้ดนู่าสนใจและเพิ่มความอยากซือ้ให้มากยิ่งขึน้  และนโยบาย O to O กลา่วคือ Online to Offline และ 
Offline to Online ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กบับริษัทมาแล้ว บริษัทก็ยงัจะด าเนินการพฒันาผา่นทางสือ่ของบริษัทตอ่ๆ ไป  

นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีสื่อแอพพลิเคชั่น Line เพื่อเก็บสะสมแต้มของลกูค้า และน ามาแลกของสมมนาคุณ ส าหรับการ
โปรโมชัน่นัน้ทกุแบรนด์ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีนีบ้ริษัทจะเน้น Local Store Marketing (LSM) 
มากขึน้ คือ ท าให้บคุลากรของบริษัท โดยเฉพาะผู้จดัการท าการตลาดเป็นมากขึน้ บริษัทจึงสง่เสริมให้ Area Supervisor 
ร่วมกนักบัผู้จดัการในการสร้างโปรโมชัน่ต่างๆ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการสร้างความเป็นเจ้าของกิจการให้กบัผู้จดัการสาขา
ของทกุๆ แบรนด์ 

 

 

Customer Relationship Management (CRM) 

ปีนีบ้ริษัทได้น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา และวิเคราะห์มากขึน้เพื่อดผูลตอบรับจากการท า CRM ในการรวบรวมข้อมูล 
(Data Mining) ซึง่คือการขดุฐานข้อมลูให้ลกึขึน้ เพื่อออกแบบวิธีการท า CRM ให้ตรงกบักลุม่ลกูค้ามากขึน้ ซึ่งเป็นผลงาน
ของฝ่าย Marketing ในการท าร่วมกบั Brand นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ร่วมมือกบัแบรนด์ดงัอื่นๆ ในการดงึลกูค้าให้กบับริษัท 
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Surprise Gift for Members 

 

 

ส าหรับลูกค้าประจ า บริษัทได้สร้างของขวัญพิเศษส าหรับสมาชิกจ านวนมาก  ซึ่งลูกค้าประจ าเหล่านีเ้ป็นลูกค้า 
ที่ช่วยในการจ าหน่ายสินค้าให้กบับริษัทช่องทางหนึ่ง เนื่องจากลกูค้าบางท่านมีผู้ติดตามเป็นพนัคน การบอกกลา่วต่อกนั
ของเพื่อนของเพื่อนเป็นการสร้าง Engagement ของ Brand ให้โตขึน้ ซึ่งเป็นการใช้ระบบ Social CRM (SCRM) ซึ่งบริษัท
ได้เร่ิมระบบดงักลา่วมา 1-2 ปีแล้ว และก็จะยงัคงท าตอ่เนื่องไป 

 

ปัจจบุนัแฟนเพจของบริษัทมียอดผู้ติดตามกว่า 4,000,000,000 คน ส าหรับสื่อทางช่องทางอื่นๆ เช่น Blogger และ Micro 
Agencies ก็มี engagement ประมาณ 10,000,000 สือ่ประเภทนีม้ีราคาถกูและมีประสทิธิภาพมากๆ 
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รางวัลที่ได้รับ 

ทกุแบรนด์ และทกุประเภทผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้รับรางวลัมากมาย เช่น 
รางวลั Of the Year หรือ  Hall of Frame จากนิตยสาร Cleo ซึ่งเป็น
นิตยสารระดบัโลกที่มีอิทธิพลตอ่ผู้อา่นมากๆ การได้รับรางวลัถือเป็นการโป
รโมทสินค้าของบริษัท ทัง้ยงัก่อให้เกิดความมัน่ใจแก่ทัง้คนขายและคนซือ้
และยังสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าคุณภาพดี  หลายๆ
ผลติภณัฑ์ของบริษัทนัน้สามารถเทียบเทา่ได้กบัผลติภณัฑ์ Counter Brand 

นอกจากนี ้ หุ้นของบริษัทได้รับคดัเลือกให้เข้าค านวณในดชันี FTSE SET 

Mid Cap Index ในรอบคร่ึงหลงัปี 2559 และ SET 100  

The Most Popular Brand on Instagram in Thailand 
Zocial Awards 2016 - Beauty Buffet ได้รับรางวลั
อนัดบั 3 เทียบเทา่กบัแบรนด์ดงัระดบัโลก ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าการท าแบรนด์นัน้ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินมหาศาล 
แต่บริษัทสามารถสร้างแบรนด์ได้ด้วยพลงัของคนรุ่น
ใหมแ่ละลกูค้า 

Fanpage Like 

3,982,091 

Engagement 

8.6 MB 

Followers 

155,597 

Followers 

6.8 K 
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โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 

บริษัทได้เปิดใช้อาคารส านกังานแห่งใหม่ (BEAUTY 2) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งการเปิดใช้
อาคารส านกังานแหง่ใหมถื่อเป็นการสร้างศกัยภาพให้กบัพนกังานในการท างานให้กบับริษัท เป็น Happy Workplace และ
ยงัเป็นศนูย์ Digital Media ซึ่งบริษัทใช้เป็นสถานที่ในการออกแบบสื่อ หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการจดัท า 
Digital Content ตา่งๆ รวมไปถึงการอบรมพนกังานทัง้หมดก็เกิดขึน้ในอาคารส านกังานแหง่ใหมน่ี ้ 

 

 

 

 

ฉลองครบรอบ 10 ปี 

เมื่อปีที่แล้วบริษัทฉลองครบรอบ 10 ปี โดยมีการแจกรางวัลต่างๆ
มากมาย เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และโทรศพัท์มือถือ อย่างไรก็
ตาม ค าถามที่เกิดขึน้ คือ อีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทจะปฏิบัติตน
อย่างไร บริษัทจึงมีการท า Workshop เพื่อก าหนดนโยบายต่างๆ
ร่วมกันของหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะพฒันาและดึงศกัยภาพที่ซ่อนอยู่
ของ Beauty Buffet ซึง่เป็นแบรนด์หลกัของบริษัท 

การลงทุนในปี 2560 

การลงทนุในปี 2560 นีจ้ะใช้งบประมาณจ านวน 160,000,000 บาท 
โดยแบง่แยกออกเป็นคา่ใช้จ่ายในการขยายสาขาจ านวน 110,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายในโครงสร้างพืน้ฐาน อปุกรณ์ 
และโปรแกรมตา่งๆ อีกจ านวน 50,000,000 บาท  

โดยรายละเอียดต่างๆ นัน้ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัขนาด และมลูคา่ของตลาดธุรกิจเคร่ืองส าอางในประเทศไทย และการเจริญเติบโตของบริษัท 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงวา่เมื่อปีที่แล้วมลูคา่ภาพรวมของธุรกิจเคร่ืองส าอางไมว่า่จะเป็น Retail Shop, Direct Sell, 
Counter Brand, Hyper Market, Convenience Store หรือ Traditional Trade อยู่ที่ประมาณ 168,000,000,000 บาท 
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หากพิเคราะห์เฉพาะ Retail Shop ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจของบริษัทจะมีมลูค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของตลาด ซึ่งโตกว่า 
Gross Domestic Product (GDP) ส าหรับประเทศไทยนัน้ตลาดเคร่ืองส าอางถือวา่เป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตที่ดี 

โดยในปีนีบ้ริษัทตัง้เปา้ให้ยอดขายเติบโตขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 หรือไมต่ ่ากว่า 3,100,000,000 บาท และมุ่งรักษาอตัรา
ก าไรสทุธิให้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 20  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมวา่เหตใุดก าไรของบริษัทจึงเติบโตมากกว่ารายได้ และเหตใุดบริษัทเพิ่มสาขาเพียงไม่ก่ีสาขา แต่
กลบัมีผลก าไรท่ีเจริญเติบโตขึน้เป็นอยา่งมาก 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงวา่มีผลมาจากหลายปัจจยั หนึง่ในนัน้คือการควบคมุคา่ใช้จ่าย (Cost Control) และอีกสว่น
หนึ่งคือ รายจ่ายหลายรายการของบริษัทเป็นประเภท Fixed Cost ดงันัน้ เมื่อมียอดขายเกิดขึน้มาจึงก่อให้เกิดผลก าไรที่
ชดัเจน 

ส าหรับผลก าไรท่ีเจริญเติบโตขึน้เป็นอยา่งมาก นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงวา่ยอดขายของธุรกิจร้านค้าปลกีอาจมาจาก
หลายทาง เช่น การเปิดร้านใหม่ หรือมีการเจริญเติบโตของร้านเดิม (Same Store Sale Growth) รวมไปถึงการออก
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  และการอบรมตา่งๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพให้กบัพนกังาน 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการเพิ่มจ านวนสาขาของแตล่ะแบรนด์ของบริษัท 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงว่าตวัเลขที่ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบเป็นตวัเลขที่เกิดจากความตัง้ใจในการเพิ่มจ านวน
สาขาของบริษัท และเป็น Outline ให้กบัฝ่ายพฒันาธุรกิจในการหาท าเลที่ดีให้กบัแบรนด์ตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม การเปิดสาขา
นัน้ มีหลายปัจจยัที่เข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทจึงไมไ่ด้ยดึตวัเลขนีเ้ป็นตวัเลขที่ตายตวั มิฉะนัน้อาจก่อให้เกิดการเปิดร้านค้าใน
ท าเลที่ไมด่ี เพราะบริษัทยงัวดัจากรายได้ และยอดขายที่ได้รับในแตล่ะร้านค้าด้วย 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และแผนงานที่
จะด าเนินการในปี 2560 แล้ว 

วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับการอนมุตัิ
โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
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(หน่วย : 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 

ก าไรตอ่หุ้น 0.22 

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

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม     
24 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้  1,254 ราย นบัเป็น
จ านวนหุ้นได้ 2,063,660,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7666 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงักลา่ว ทีป่ระชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,063,660,725 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,063,653,925 99.9997 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 6,800 0.0003 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,063,660,725 100.00 
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วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ให้รายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเป็นจ านวน 656,006,452.19 บาท (หกร้อยห้าสบิหกล้านหกพนัสีร้่อยห้าสบิสองบาทสบิเก้าสตางค์) 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้ เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิจนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด โดยทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 
22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัทดงักล่าว ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 2,261,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 302,261,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

ดงันัน้ เพื่อให้ทุนส ารองครบตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้องจัดสรรทุนส ารองเพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนเงิน 226,100 
บาท (สองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสอง
หมื่นหกพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน) ซึง่ครบถ้วนเทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

อยา่งไรก็ดี บริษัทยงัเหลอืผลก าไรเป็นเงิน 655,780,352.19 บาท (หกร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามร้อยห้าสิบ
สองบาทสบิเก้าสตางค์) ซึง่บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นของ
หุ้นท่ีตนถืออยูข่องบริษัท บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.218 
บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 654,133,252.80 บาท (หกร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบสองบาท
แปดสบิสตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.75 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสงูกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.080 บาท เป็นเงินจ านวน 240,000,000 บาท 
(สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ดงันัน้ บริษัทจึงประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.138 บาท เป็นเงินปันผล
ทัง้สิน้ 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) ให้กบัผู้
ถือหุ้นซึง่มีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 
19 พฤษภาคม 2560 
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ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 965,600 หน่วยคิดเป็นจ านวนหุ้นแปลงสภาพแล้วจ านวน 
965,600 หุ้น (เก้าแสนหกหมื่นห้าพนัหกร้อยหุ้น) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงจ านวนทนุช าระแล้วกบัจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2560 ท าให้
จ านวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 เพิ่มขึน้จาก 3,000,000,000 หุ้น 
(สามพนัล้านหุ้น) เป็น 3,000,965,600 หุ้น (สามพนัล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพนัหกร้อยหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมลู
การจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2560 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2559 

เงนิปันผลส าหรับปี 2559 
(ปีที่ผ่านมา) 

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 (ขออนมุตัิจ่ายเพิ่ม) 

0.218 

0.080* 

0.138 

0.133 

0.050 

0.083 

4.  จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย (บาท) 226,100.00 เงินส ารองครบ 
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

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

6.  อตัรา เงินปันผลจา่ยตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 
หลงัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 

99.75 99.13 

*เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นอตัราเงินปันผลที่จ านวน 3,000,000,000 หุ้น 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเพิ่มเติม 1 
ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,255 ราย นบัเป็นจ านวน
หุ้นได้ 2,063,661,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7666 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม
ทัง้ปีเทา่กบัร้อยละ 99.75 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและส ารองตามกฎหมาย คิดเป็นจ านวนเงิน
ปันผลส าหรับงวดนีท้ัง้สิน้ 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนัสองร้อยห้าสิบสอง
บาทแปดสิบสตางค์) โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่จะมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

หน้า 26 ของ 82 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผลและให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตามที่ประธานฯ 
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,063,661,725 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,063,656,725 99.9998 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 5,000 0.0002 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,063,661,725 100.00 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2560 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน คิดเป็น
อตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีสว่นได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นออกจากห้องประชมุ เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการประชมุในวาระนี ้  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วต่อไปว่า ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ สามารถได้รับ
เลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตามเดิมได้อีก  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยดถูึงความเหมาะสม
ด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผา่นมาแล้ว ส าหรับ นายวิบลูย์ พจนาลยั ซึง่ถกูเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็น 
ผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ซึง่ได้แก่ นายวิบลูย์ พจนาลยั เป็นกรรมการอิสระ นายสวุิน ไกรภเูบศ และ
นายปรัชญา เลวนั เป็นกรรมการ ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 
24 กมุภาพนัธ์ 2560 ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักลา่วข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
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อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการดงัที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเพิ่มเติม 2 
ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,255 ราย นบัเป็นจ านวน
หุ้นได้ 1,514,697,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4737 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงในแตล่ะรายดงันี ้

1)  นายวิบูลย์ พจนาลัย ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,514,697,725 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,514,233,225 99.9693 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 459,500 0.0303 
(3) งดออกเสยีง 5,000 0.0003 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,514,697,725 100.00 

2)  นายสุวิน ไกรภเูบศ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,514,697,725 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,490,672,316 98.4138 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 24,025,409 1.5862 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,514,697,725 100.00 
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3) นายปรัชญา เลวัน ด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,514,697,725 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,514,692,725 99.9997 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 5,000 0.0003 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,514,697,725 100.00 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม โดยผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบีย้
ประชมุของกรรมการ และโบนสัของกรรมการอิสระจะไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 1/2560 เมื่อ
วนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้วรวมถึงพิจารณา
จากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 
2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เสนอคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 
6.4 จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ 

2. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากมติที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ดงันี ้

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

2. 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 (ปีที่ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

3. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

25,527  

 

19,145  

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

24,311 

 

18,233 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ เนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 

3. เสนอคา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการที่จ่ายในปี 2560 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2559 โดย
ก าหนดอตัราเงินโบนสัเทา่กบัร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2559 และจะจ่ายโบนสัไมเ่กิน 1,404,420.60 บาท (หนึง่
ล้านสีแ่สนสีพ่นัสีร้่อยยี่สบิบาทหกสบิสตางค์) โดยเฉลีย่ให้กรรมการอิสระทกุทา่น 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับโบนสักรรมการเนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 
เป็นแตล่ะรายการ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่ง
ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้ บริหารของบริษัทประจ าปี 2560 ในอัตราที่
เพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 6.4  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,514,706,725 หุ้น  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,514,086,725 99.9591 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0003 
(3) งดออกเสยีง   615,000   0.0406 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,514,706,725  100.00 
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2) คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการของบริษัทประจ าปี 2560 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,789,612,725 หุ้น  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,788,992,725 99.9654 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 5,000 0.0003 
(3) งดออกเสยีง 615,000 0.0344 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,789,612,725 100.00 

3) คา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการประจ าปี 2560  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,789,612,725 หุ้น  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,777,423,581 99.3189 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 11,574,144 0.6467 
(3) งดออกเสยีง 615,000 0.0344 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,789,612,725 100.00 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคณุสมบตัิของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และก าหนดคา่ตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 
1,300,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน) 

 ช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนญุาตเลขที่ 

(1) นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3) นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสของบริษัท (Audit Fee) 

1,300,000 1,150,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 1,300,000 1,150,000 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฎิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่
มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่ว จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดได้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทมาเป็น
ระยะเวลาเกิน 5 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นทัง้ 3 ท่าน ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ตัง้แตเ่มื่อใด ผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทคือทา่นใด นอกจากนี  ้ผู้ ถือหุ้นขอทราบถึงเหตผุลและความจ าเป็นในการขอ
เพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และสอบถามบริษัทว่าได้มีการพิจารณาใช้บริษัทสอบบญัชี 4 บริษัทใหญ่ (Big 
Four) หรือไม ่

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ เป็นผู้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

นายสรุพล เพชรกลงึ ชีแ้จงวา่คณุสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็น
ครัง้แรกเมื่อปีที่แล้ว แต่เดิมนัน้คณุสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ใบอนญุาตเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบญัชีผู้ลงนามในงบการเงิน
ของบริษัท 

ส าหรับการเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจ านวน 150,000 บาทนัน้ เป็นผลมาจากข้อก าหนดที่เพิ่มขึน้มาในปี 
2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบบญัชีต้องตรวจสอบข้อมลู
ด้านระบบ IT เพิ่มขึน้ จ านวนเงินค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที่เพิ่มขึน้นัน้คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 7-8 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นจ านวนที่เพิ่มขึน้อย่างเหมาะสมและสมควรกับจ านวนธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มมากขึน้ 
ประกอบกบัการตรวจสอบตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ๆ  ท่ีเพิ่มมากขึน้  

ส าหรับเร่ืองการพิจารณาใช้บริษัทสอบบญัชี 4 บริษัทใหญ่ (Big Four) นัน้ บริษัทเห็นวา่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบญัชีคนไทยซึ่งมีใบอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีการพิจารณาใช้บริษัทสอบบญัชี 4 บริษัทใหญ่ (Big Four) 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2560  
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเพิ่มเติม  2 
ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,258 ราย นบัเป็นจ านวน
หุ้นได้ 2,063,710,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7682 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ
ดงันี ้

มติ อนมุตัิแต่งตัง้ คณุสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนญุาตเลขที่ 2982 คณุนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ใบอนญุาตเลขที่ 7764 
และคณุสภุาภรณ์ มัง่จิตร ใบอนญุาตเลขที่ 8152 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับการรับรองจาก กลต. จาก
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และอนุมัติ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,063,710,725 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,012,057,525 97.4971 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 51,033,600 2.4729 
(3) งดออกเสยีง 619,600 0.0300 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,063,710,725 100.00 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา แตม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการของบริษัท 
ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ตอบค าถามดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทเน้นตลาด CLMV (กมัพชูา ลาว พม่า เวียดนาม) หรือตลาด Asean หรือตลาดจีน 
เกาหล ีญ่ีปุ่ น มากกวา่กนั 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทคอ่ยๆ ขยายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศโดยเร่ิมจากประเทศ
ที่ใกล้เคียงกบัประเทศไทยก่อน คือ CLMV เนื่องจากเป็นประเทศที่มีวฒันธรรมใกล้เคียง และรู้จกัประเทศไทย
เป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตามการลงทนุในตา่งประเทศบริษัทอาศยัช่องทางผู้จดัจ าหน่ายในการขยายตลาด ถดัจาก 
CLMV บริษัทก็ขยายตลาดไปยงัตลาดของ Asean เช่น ในอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทลงทนุในลกัษณะ Shop in Shop 
จากนัน้บริษัทก็ขยายตลาดออกไปยงัเอเชีย คือ ฮ่องกง และไต้หวนั ส าหรับจีนซึง่เป็นประเทศที่ใหญ่ และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากมายนัน้ ก็เป็นที่ทราบเช่นกันว่าจีนมีกฎระเบียบมากมายและซบัซ้อนต่อการท าธุรกิจค้าปลีก ซึ่ง
บริษัทต้องใช้เวลาในการศึกษา และท าความเข้าใจกับกฎระเบียบต่างๆของจีนเสียก่อน ส าหรับการลงทุนใน
ตา่งประเทศ บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่บริษัทจะลงทนุผา่นทางผู้จดัจ าหน่ายเท่านัน้ เนื่องจากบริษัทมอง
วา่ผู้จดัจ าหนา่ยเป็นผู้ เช่ียวชาญ มีความรู้ในกฎระเบียบ และการบริโภคของลกูค้าในประเทศนัน้ๆ  
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2. ผู้ ถือหุ้นแจ้งว่าบริษัทไทยหลายบริษัทที่ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ พบว่ามีสินค้าของตนถกูลอกเลียนแบบ 
เป็นผลให้สนิค้าของประเทศไทยดมูีมลูคา่ลดลง ผู้ ถือหุ้นจึงสอบถามวา่บริษัทเคยพบปัญหาเหลา่นีห้รือไม่ 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่โอกาสการถกูเลียนแบบสินค้ามีอยู่แล้ว บริษัทไม่สามารถห้ามการ
ลอกเลียน หรือท าสินค้าเลียนแบบ แต่การเลียนแบบก็อาจเป็นตวับ่งบอกได้ว่าสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักจริงๆ 
อย่างไรก็ดี การออกแบบผลิตภณัฑ์ และวสัดทุี่ใช้ในการท าผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้เป็นระดบั Premium โดย
ปัจจุบนับริษัทได้ใช้ฉลากโฮโลแกรมเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า และขณะนี ้บริษัทได้ศึกษาการใช้ QR 
Code เพื่อให้ลกูค้าสามารถสแกนตรวจสอบที่มาของสินค้าของบริษัทได้ นอกจากนีบ้ริษัทได้ด าเนินการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการบริการ หรือทะเบียนใดๆตามกฎหมายในตา่งประเทศทัง้หมด แม้วา่
จะต้องเสยีเวลา และคา่ใช้จ่ายที่มากเพียงใดก็ตาม 

3. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงความเห็นของบริษัทในความแตกต่างของรายได้ระหว่าง Beauty Cottage และ Beauty 
Buffet ซึ่งมีจ านวนสาขาที่แตกต่างกนัไม่มาก แต่ Beauty Buffet กลบัมีรายได้ถึงร้อยละ 70 ของรายได้รวมใน
ขณะที่ Beauty Cottage มีรายได้รวมเพียงร้อยละ 9  

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า Beauty Cottage เป็นแบรนด์ที่เปิดภายหลงั Beauty Buffet และ
เพิ่งเร่ิมเปิดด าเนินการมาได้ไมก่ี่ปี บริษัทได้น าประสบการณ์จาก Beauty Buffet มาปรับใช้กบั Beauty Cottage 
อยา่งไรก็ตาม แตล่ะแบรนด์ของบริษัทก็มีภาพลกัษณ์ และกลุม่เปา้หมายลกูค้าที่แตกตา่งกนั นายแพทย์สวุิน ไกร
ภเูบศมองวา่ Beauty Cottage ได้ผ่านช่วง Learning Curve มาแล้ว และอยู่ในช่วงเร่ิมสร้างผลประกอบการที่ดี 
ซึง่บริษัทมองวา่ในอนาคต Beauty Cottage อาจเป็นอีกแบรนด์เดน่ให้กบับริษัทเช่นเดียวกบั Beauty Buffet  

4. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่จากผลก าไรของบริษัทที่มีเป็นจ านวนมาก ท าให้นกัลงทนุหลายท่านให้ความสนใจกบัธุรกิจ
เคร่ืองส าอาง บริษัทมีวิธีรับมือกบัเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าธุรกิจเคร่ืองส าอางอาจดเูหมือนเร่ิมด าเนินการได้ง่าย แต่การเปิด 
Shop เป็นร้อยแหง่นัน้มีหลายเร่ืองเข้ามาเก่ียวข้องมาก เช่น การบริการ การควบคมุการผลิตสินค้า การควบคุม
และตรวจสอบคณุภาพสนิค้า การพฒันาผลติภณัฑ์ ฯลฯ Beauty Buffet เปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2549 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ธุรกิจเคร่ืองส าอางเกาหลีเป็นที่นิยม แต่ที่ผ่านมาแบรนด์เกาหลีหลายแบรนด์มากที่ต้องถอนการลงทุน
ออกไปจากประเทศไทย ทัง้ที่จริงๆแล้วเค้ามีปัจจยัหลายๆ ด้านที่ดีกว่าบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทนุ จ านวนของ
ผลติภณัฑ์ รวมไปถึงการสนบัสนนุของภาครัฐบาล บริษัทจึงมองว่าการท าธุรกิจเคร่ืองส าอางเป็นเร่ืองของความ
เข้าใจ การด าเนินงาน การบริการ การอบรมบคุลากร การผลิตสินค้า จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ 
ความกระตือรือร้น บคุลากร และอีกปัจจยัหลายๆ ประการที่รวมกันท าให้เกิดเป็นความแข็งแกร่งของบริษัท 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทเห็นวา่บริษัทยงัคงต้องปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาด และกลุม่
ลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ 

5. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 
100 มา 3 ปีติดต่อกันแล้ว ไม่ทราบว่าในอนาคตบริษัทจะคงนโนบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแบบนีต้อ่ไปหรือไม่  
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นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบางท่านอาจมีข้อสงสยัว่าเหตใุดบริษัทจึงไม่น าเงินก าไรไปลงทุน
อยา่งอื่น เช่น สร้างโรงงาน หรือการร่วมลงทนุ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าตลอดระยะเวลาที่บริษัทอยู่ในตลาดมา 
4 ปียา่งเข้าสูปี่ที่ 5 บริษัทมีความระมดัระวงัและพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดถ่ีถ้วนทกุครัง้ก่อนน าเงินของผู้
ถือหุ้นไปใช้ในเร่ืองใดๆ บริษัทมองว่าศกัยภาพที่บริษัทมีอยู่ ณ ปัจจุบนันี ้คือ อปุกรณ์ โครงสร้างพืน้ฐาน  และ
บคุลากรนัน้มีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงเห็นวา่ควรคืนเงินสว่นนึงให้กบัผู้ ถือหุ้น แต่หากใน
อนาคตบริษัทมีความจ าเป็นต้องลงทนุเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพใดๆ ให้กบับริษัท บริษัทจะศึกษาและพิจารณาให้
ละเอียดถ่ีถ้วนก่อนน าเงินลงทนุของทา่นผู้ ถือหุ้นไปตอ่ยอดเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพนัน้ๆ  

6. ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัแนวโน้มของ Same Store Sale Growth ในช่วงเดือน 2 และ 3  

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าตัวเลขในช่วงเดือน 1-3 หรือไตรมาส 1 นัน้ยังไม่เป็นทางการ 
อยา่งไรก็ดี บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นสบายใจวา่บริษัทยงัมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี 

7. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงสินค้าที่อาจได้รับความนิยมเทียบเท่ากับสินค้าโฟมนม Hokkaido ซึ่งเป็นสินค้าขายดีของ
บริษัท  

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีความพยายามที่จะผลกัดนัผลิตภณัฑ์หลายๆ ตวัให้เป็น 
Product Hero ของบริษัทด้วยการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง เช่น Beauty Cottage ซึ่งใช้การตลาดรูปแบบใหม่ใน
การท าการตลาดแบบประสานระหว่าง Online กับ Offline รวมไปถึงการพฒันากระบวนการของการออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ประกอบกบัมีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้แบรนด์ ฝ่ายการตลาด  และฝ่ายปฏิบตัิการ สามารถ
ติดตามประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า เพราะบริษัทเล็งเห็นว่าเมื่อมีสินค้าที่ขายดี หรือ Product Hero เกิดขึน้ 
บริษัทต้องพยายามรักษาให้ความนิยมอยู่ไปนานๆ และขณะเดียวกนัก็ต้องผลกัดนัให้ผลิตภณัฑ์ตวัอื่นๆ ได้มา
เป็น Product Hero ควบคูไ่ปด้วย 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโครงการค้นหาบคุคลที่ขายเก่งมาเป็นตวัอย่างให้กบับคุลากรคนอื่นๆ และบริษัทยงัมีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มวา่ผลติภณัฑ์ตวัไหนมีแนวโน้มที่จะเป็น Product Hero ตอ่ไปในอนาคต  

8. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงยอดรายได้ที่แท้จริงของการขายสินค้าที่ต่างประเทศ และยอดรายได้ที่แท้จริงของการขาย
สนิค้าให้กบันกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าในปี 2559 ยอดรายได้จากต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 7 ซึ่งมาจาก
ผู้บริโภคชาวจีนเกินคร่ึง สว่นยอดขายที่มาจากการค้าปลีกของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 25-30 แล้วแต่ช่วงระยะเวลา 
ทัง้นี ้บริษัทไม่อาจก าหนดตวัเลขที่ชัดเจนแน่นอนได้ เพราะลูกค้าบางท่านซือ้ไปขายตามร้านเล็กๆในแหล่ง
ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ซึง่บริษัทไมส่า่มารถติดตามไปได้ถึงจดุนัน้ 

9. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของสาขาของบริษัทในต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้ลงทนุเอง เช่น 
เวียดนาม หรือฟิลปิปินส์ ได้หรือไม ่หรือเฉพาะแตผู่้ที่เปิดร้านค้าในประเทศนัน้ๆ เทา่นัน้ท่ีจะสามารถเข้าถึงข้อมลู
ได้ 
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นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าการเปิดสาขาในต่างประเทศของบริษัทจะมีกฎระเบียบต่างๆ และ
การควบคุมที่คล้ายๆ กับระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย เช่น ในฟิลิปปินส์ ที่บริษัทเพิ่งเปิดสาขาไปนัน้ บริษัท
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ระบบมีความใกล้เคียงกบัประเทศไทยมากที่สดุ รวมทัง้ยงัมีการ
แลกเปลี่ยน และประสานข้อมูลทัง้ยอดขาย การตัง้เป้า การท าการตลาด ซึ่งต้องใช้ระบบ เวลา และทีมงาน
พอสมควร แต่บริษัทก็พบอุปสรรคในเร่ืองของโปรแกรมส าเร็จรูปบางโปรแกรม เช่น โปรแกรม Point of Sale 
(POS) หรือโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารอยูบ้่าง แตบ่ริษัทก็อาศยัช่องทางของ CRM หรือ Social Media ตา่งๆ   

ปีที่ผ่านมานัน้บริษัทให้การสง่เสริมหน่วย Oversea มากขึน้ทัง้ด้านบคุลากรและ Process ที่ดแูลตลาดของจีน 
และประเทศต่างๆ ในการ monitoring และ control เพราะบริษัทมองว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของหน่วย 
Oversea และบริษัทยงัน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการท า Brand ในประเทศไทยมาถ่ายทอดในการท าตลาด
ตา่งประเทศอีกด้วย   

10. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่มีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่บริษัทจะขายผลติภณัฑ์ของบริษัทด้วยตนเองในประเทศจีน โดยไม่
ผา่นช่องทางตวัแทนคนจีนท่ีขายผา่นช่องทางออนไลน์ 

นายแพทย์สวุิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีหลายรูปแบบในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน เพราะ
แม้วา่ประเทศจีนจะเป็นตลาดที่ใหญ่ และมีโอกาสมาก แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย บริษัทไม่มีนโยบายที่จะไปลงทนุด้วย
ตนเอง 100% เนื่องจากบริษัทได้ศกึษาจากหลายบริษัท ที่เติบโตในประเทศ แล้วไปลงทนุตา่งประเทศด้วยตนเอง 
แตผ่ลประกอบการไมเ่ป็นไปอยา่งที่มุง่หวงั ดงันัน้ บริษัทจึงมองการลงทนุในประเทศจีนหลายๆ แบบ เช่น ร้านที่
เป็นต้นแบบ หรือเป็น Show Case เอาไว้ดแูลแบรนด์ แตรู่ปแบบธุรกิจของบริษัทมีความยืดหยุ่น เพราะบริษัทจะ
เลอืกหารูปแบบท่ีดีและเหมาะสมที่สดุกบัการท าธุรกิจในประเทศจีน บริษัทไมไ่ด้มองแตเ่พียงยอดขายอยา่งเดียว 
แตพ่ิจารณาถึงแบรนด์ คูค้่า และอปุสรรรคตา่งๆ ประกอบด้วย  

11. ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการวางแผนของบริษัทเร่ืองแผนการสืบต่อธุรกิจ (Succession Plan) เนื่องจากคณุสวุิน ไกร
ภเูบศเป็นบคุคลที่มีความส าคญัตอ่บริษัท  

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทมองภาพใหญ่และภาพรวมขององค์กรเป็นหลกั เพราะบริษัท
ไมไ่ด้ต้องการ Hero คนเดียว ถึงแม้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่เก่ง แต่ถ้าบคุลากรระดบั Staff ไม่มีความสามารถ หรือ
ความซื่อสตัย์ตอ่องค์กร บริษัทนัน้ๆ ก็ไปไมร่อด ดงันัน้ สิง่ที่บริษัทท าตลอดมาคือการเสริมสร้างคนตัง้แตเ่บือ้งลา่ง 
และส าหรับระดบั Middle Management และ Top Management บริษัทมองว่าต้องท าตวัให้เป็นบคุคลที่เรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงมีการจ้าง Coaching และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสร้างวฒันธรรมการท างานของ
องค์กรให้เกิด Sustainable, Creative และ Dynamic อยูต่ลอดเวลา  

12. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทมีนโยบายจ้าง Market Maker หรือไม่ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นไม่ต้องการให้ราคาหุ้นโดดไป
มา และไมป่ระสงค์ให้หุ้นของบริษัทกลายเป็นหุ้นเก็งก าไร 
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นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทไม่สามารถควบคุมตลาดได้ มมุมองส่วนตวัของตนมองว่า
การท า Market Maker ของบริษัทคือการท า Performance ให้ดี ท ายอดขายให้ได้ สร้างการเจริญเติบโตที่ดี และ
สร้างพนกังานท่ีเก่ง ซึง่ถือเป็นค านิยามของค าวา่ Market Maker ของ Beauty Community 

13. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ผลประกอบการในไตรมาส 1 สวยหรือไม ่

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ตอบผู้ ถือหุ้นวา่ถ้าไมส่วยบริษัทคงไมต่ัง้ช่ือวา่ Beauty 

14. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่กรรมการแตล่ะทา่นมีความเช่ียวชาญในด้านใด และมีสว่นร่วมในบริษัทอยา่งไรบ้าง 

นายแพทย์สวุิน ไกรภูเบศ ตอบผู้ ถือหุ้นว่าคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้ และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
และพฒันาบริษัทโดยใช้ประสบการณ์ของแต่ละท่านมาโดยตลอด การท าธุรกิจนัน้บริษัทต้องมองหลายๆ ด้าน 
ไมใ่ช่เฉพาะด้านใดด้านหนึง่ และเมื่อบริษัทประกอบธุรกิจความงามความเห็นจากผู้หญิงว่าผู้หญิงต้องการอะไร 
ชอบอะไร ก็ถือวา่เป็นสว่นส าคญั ถึงแม้กรรมการทา่นอื่นๆ จะไมไ่ด้แสดงออกในท่ีประชมุ แตท่กุท่านมีสว่นและมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากในการด าเนินงานของบริษัท 

15. ผู้ ถือหุ้นช่ืนชมการท างานที่เน้น Performance ของบริษัทซึ่งก่อให้เกิดผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ดีมาโดยตลอด และขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะสร้างทีม Investment Relation (IR) 
เพื่อให้ข้อมลู ข้อเท็จจริง เก่ียวกบัสถานการณ์หุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ และเนื่องจากบริษัทแจ้ง
วา่ปี 2560 นีจ้ะเป็นปีแหง่การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นจึงขอสอบถามเก่ียวกบัโครงสร้างทางการเงินท่ีบริษัทวางแผนไว้ และ
สอบถามวา่บริษัทมีแผนการท่ีจะเพิ่มทนุ หรือออก Esop Warrant อีกหรือไม ่

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีหน่วย IR ที่ให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และนกัวิเคราะห์ทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ทีม IR มีกิจกรรมมากมาย เช่น Road Show, Conference Call, Company 
Visit อีกทัง้บริษัทยงัสง่เสริมความรู้ให้แก่ทีม IR ด้วยการสง่ไปอบรม นอกจากนีห้ากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามใน
ตลาดไม่ว่าจะด้านบวกหรือลบ บริษัทจะคอยติดตามและสง่ข้อมูลให้แก่ทีม IR ตลอด เพราะบริษัทมีนโยบายที่จะ
ประชาสมัพนัธ์ และให้ข้อมลูที่เป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้นอยูแ่ล้ว  

ส าหรับการลงทุนนัน้ บริษัทไม่ได้เน้นการลงทุนด้วยเงิน หากแต่เป็นการลงทุนด้านแรง และความพยายาม 
อยา่งไรก็ตาม ในบางครัง้บริษัทก็มคีวามจ าเป็นท่ีไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ที่จะต้องใช้เงินไปกบัการลงทนุ เช่น การเพิ่ม
บคุลากร แต่ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าเงินที่บริษัทใช้ในการลงทุนนัน้ได้ผ่านการกลัน่กรอง และควบคุมจาก
บริษัท เพื่อให้เงินทกุบาททกุสตางค์ที่บริษัทใช้ในการลงทนุนัน้เกิดความคุ้มคา่ที่สดุ  

ส าหรับการออก Esop Warrant เป็นสิ่งที่บริษัทสง่เสริม Royalty ให้กบัพนกังาน เพราะบริษัทมองว่าพนกังานมี
สว่นในการสร้างบริษัท และสร้างผลประกอบการให้กบับริษัท  
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16. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทมีนโยบายอยา่งไร หากในอนาคตมีการซือ้ตวัพนกังานเกิดขึน้  

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ผลประกอบการของบริษัทนัน้สว่นหนึ่งมาจากพนกังาน บริษัทมอง
วา่บริษัทมีเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการที่ดีให้กบัพนกังาน อีกทัง้บริษัทยงัมอบสิ่งที่ไม่สามารถวดัมลูค่าได้ คือ 
ความรู้และประสบการณ์ให้กับพนักงานตลอด ดังนัน้ การท างานที่บริษัทจึง ถือเป็นการท างานกับบริษัทที่
เจริญเติบโตดี บริษัทไม่สามารถห้ามการซือ้ตวัพนกังานได้ แต่ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบว่า turn over rate 
ของบริษัทต ่ามากอยู่ที่เพียงร้อยละ 5 หรือต ่ากว่า อีกทัง้บริษัทมีนโยบาย Happy Workplace ซึ่งการเปิดใช้
อาคาร Beauty 2  ท าให้พนกังานมีพืน้ท่ีในการท างาน และผอ่นคลายมากขึน้  

17. ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นวา่การปอ้งกนัการซือ้ตวัพนกังานอาจไม่ใช่เร่ืองยากเมื่อเทียบกบัการพฒันาบคุลากรที่มีอยู ่
นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสอบถามถึงการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์ว่าบริษัทมีแผนจะโฆษณาผลิตภณัฑ์ของบริษัท
ผา่นช่องทางสือ่โทรทศัน์หรือไม ่เนื่องจากมีหลายบริษัทท่ีโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์และท าให้ผลประกอบการ
โตขึน้อยา่งเห็นได้ชดั 

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า เร่ืองของการพัฒนาคนนัน้อาจเป็นเร่ืองที่ยาก แต่บริษัทมีการ
พฒันาตลอดเวลา อีกทัง้บริษัทได้สร้างบรรยากาศของการแข่งขนัในเร่ืองยอดขาย หรือการด าเนินงานในทกุๆ 
ด้าน ประกอบกบัโครงการ In-search of the best ซึง่ค้นหาบคุคลผู้มีความสามารถให้เป็นแบบอยา่งกบัพนกังาน
คนอื่น ก็เป็นตวัที่ท าให้บคุลากรเห็นวา่ตนมีความสามารถในการขายอยูใ่นระดบัใด  

การพฒันาตนนัน้มี 2 รูปแบบ คือ 1) บริษัทผลกัดนัให้พนกังานมีการพฒันา และ 2) พนกังานคอยผลกัดนัตนเอง 
ซึ่งวิธีที่ 2 เป็นวิธีที่ดีที่สดุ และบริษัทยงัคอยวดัประสิทธิภาพให้พนกังานทราบตนเองทัง้ทางด้านตวัเลข และ
คณุภาพ (Qualitative)  

ส าหรับการโฆษณาผา่นทางสือ่โทรทศัน์ซึ่งเป็นสื่อประเภท Traditional นัน้บริษัทมองไว้หลายด้าน ด้านหนึ่ง คือ 
เป็นสือ่ที่ใช้เงินลงทนุจ านวนมาก แม้จะก่อ impact มากแต่ก็เป็น impact ต่อกลุม่ลกูค้าที่ไม่เฉพาะเจาะจง และ
หากไม่มีระบบที่ดีมารองรับการขายที่จะท าให้แรงสง่  (momentum) เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก็อาจก่อให้เกิด
ผลเสยีได้ หลายบริษัทมองวา่เมื่อผลประกอบการไมด่ี ก็จะใช้สือ่ทางโทรทศัน์มาสร้างผลประกอบการ แต่ส าหรับ
ตวั Beauty นัน้มองความส าคญัของสือ่ทางโทรทศัน์น้อยลงเร่ือยๆ เนื่องจากปัจจุบนั ผู้บริโภคใช้เวลากบัสื่อทาง
โทรทศัน์น้อยลง และใช้เวลากับสื่อ online มากขึน้ ประกอบกับผู้บริโภคเช่ือถือค าโฆษณาที่ออกจากบริษัท
ผู้ประกอบการเองน้อยลง และรับฟังเสยีงจากเพื่อนที่บอกตอ่เพื่อน หรือผู้  review สนิค้า เห็นได้จากปรากฏการณ์
ลิปสติก Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ซึ่งบริษัทไม่ได้ใช้ดารา หรือการโฆษณาใดๆ แต่ยอดขายที่ได้รับกลบัมา
เป็นอยา่งดีนัน้เป็นผลมาจากลกูค้า Influencer การแชร์ทาง twitter หรือ Facebook และการบอกกลา่วตอ่ๆ กนั  

18. ผู้ ถือหุ้นช่ืนชมผลประกอบการของบริษัท และผลตอบแทนที่มีให้กบัผู้ ถือหุ้นที่อยู่ในระดบัดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ือง capital gain หรือเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นแจ้งว่าจากรายงานประจ าปีพบว่ามี 2 แบรนด์ที่ไม่ค่อยได้ขยายสาขา 
ได้แก่ Beauty Cottage และ Beauty Market จึงขอสอบถามความเห็นของบริษัทในเร่ืองนี ้เพราะผู้ ถือหุ้นเห็นว่า
ตอนแรกเปิดทัง้ 2 แบรนด์นีถื้อเป็นการตลาดที่ดีและน่าสนใจ แต่เมื่อปีที่แล้วผลประกอบการจากทัง้ 2 แบรนด์
กลบัไม่ค่อยเติบโต แต่ในปีนีบ้ริษัทกลบัมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสาขาของทัง้ 2 แบรนด์ โดยเพิ่มสาขาของ Beauty 
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Cottage จาก 15 สาขาเป็น 86 สาขา และเพิ่มสาขาของ Beauty Market จาก 5 สาขาเป็น 18 สาขา ผู้ ถือหุ้นจึง
สอบถามถึงเหตผุลที่ท าให้บริษัทคิดวา่จะสามารถผลกัดนัผลประกอบการจากการเปิดสาขาของทัง้ 2 แบรนด์ให้
เป็นไปตามเปา้หมายได้ 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นว่าจากที่เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าจ านวนสาขาที่ตัง้เป้าว่าจะขยายนัน้
เป็นเร่ืองของเป้าหมายที่บริษัทวางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาเป็นเร่ืองของการหาท าเลที่ดี และมี
คณุภาพ เพื่อให้บริษัทมียอดขายที่ดี ส าหรับ Beauty Cottage กบั Beauty Market ถือเป็นช่วง Learning Curve 
เพราะทกุอยา่งมีช่วงของการเรียนรู้ ไมม่ีใครสามารถบอกหรือสอนเราได้ทัง้หมด ประสบการณ์และเวลาเท่านัน้ที่
สอนเรา ซึ่ง Beauty ก็เคยผ่านช่วง Learning Curve มาแล้วเมื่อครัง้เป็นแบรนด์ Mona หรือ Cosmeda หาก
บริษัทเลิกประกอบกิจการไปตัง้แต่ตอนนัน้ก็คงไม่มี Beauty ในวนันี ้แม้กระทัง่แบรนด์ระดบัโลกเมื่อมาที่ตลาด
ประเทศไทยก็ต้องเร่ิมต้นเรียนรู้การตลาดใหม่ Beauty Cottage เมื่อครัง้แรกเร่ิมเปิดกิจการถือว่ามีผล
ประกอบการท่ีดีมาก บริษัทต้องปรับกลยทุธ์การตลาดไปเร่ือย ๆ และผลการเรียนรู้ก็เร่ิมแสดงออกมาในช่วง 1-2 
ปีที่ผา่นมาที่ Beauty Cottage เร่ิมเป็นแบรนด์ดาวรุ่งให้กบับริษัท แม้กระทัง่ Beauty Buffet ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็น
ที่รู้จกั ก็ยงัต้องมีการท า workshop เพื่อปรับโครงสร้างหรือจดัระบบใหม ่บริษัทจึงต้องตัง้ค าถามว่า 10 ปีต่อจาก
นีบ้ริษัทจะท าอะไรตอ่ไป การขยายสาขาใดๆ ของบริษัทจึงเป็นไปด้วยความระมดัระวงั เพราะบริษัทจะใช้เงินใน
การลงทนุอยา่งรอบคอบ เพื่อให้มีผลก าไรกลบัไปสูท่า่นผู้ ถือหุ้นมากที่สดุ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุในเวลา 17.20 น. 

 

   
 (พลโทเผด็จ จารุจินดา) 
 ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชมุ 

 

   
 (นางดารณี ปะเถตงั) 
 เลขานกุารบริษัท 
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รายงานประจ าปี 2560 
น าส่งในรูปแบบ CD-ROM 
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ส าเนางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ในรูปแบบ CD-ROM 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา เสนอเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ   78  ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2555 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

- ผู้ทรงคณุวฒุิกองทพับก เจ้ากรมสารวตัรทหารบก 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2560 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าพลโทเผด็จ จารุจินดา 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้ 
จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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1. พลโทเผด็จ จารุจินดา เสนอเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (ต่อ) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

-  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

-  ความสมัพนัธ์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ไมม่ี 

-  กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

-  ผู้ให้บริการทางวชิาชีพของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไมเ่ป็น 

-  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัยะส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

-  ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท ไมม่ี 
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2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

 

 

 

อาย ุ 51 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-  วิทยาลยัการทพับกชดุที่ 58 

-  นกักฎหมายภาครัฐ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2552 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี  

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 
ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2560 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

นายทหารปฎิบตัิการพิเศษ กรมการสารวตัรทหารบก 

หวัหน้าแผนกกฎหมาย อาร์มี่ยไูนเต็ด 

ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ   

คณะกรรมการอ านวยการ การคดีฯกองทพับก 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

 2554 – 2555 ฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บงัคบับญัชา  กรมการสารวตัรทหารบก 

 2549 – 2554 หวัหน้าแผนก กองสบืสวนสอบสวน กรมสารวตัรทหารบก 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าพนัเอกอรรถพล 
ศรีสังวาลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

หน้า 44 ของ 82 

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

-  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

-  ความสมัพนัธ์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ไมม่ี 

-  กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

-  ผู้ให้บริการทางวชิาชีพของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไมเ่ป็น 

-  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัยะส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

-  ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท ไมม่ี 
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3. นางธัญญาภรณ์ ไกรภเูบศ เสนอเป็นกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

อาย ุ 49 ปี 

การศึกษา ประกาศนียบตัรพยาบาล ระดบัต้น  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัท 

-   Academy of Business Creativity (ABC) จากสถาบนัพฒันาความคดิสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

การถอืหุ้นในบริษัท จ านวน  254,098,000 หุ้น  

คิดเป็น 8.46% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ณ 29 ธนัวาคม 2560 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี  

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 
ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2555 – ปัจจบุนั 

2555 – 2557 

กรรมการ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางธัญญาภรณ์ 
ไกรภูเบศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

 

 

https://www.facebook.com/abcbyspu/?ref=page_internal
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ค านิยามกรรมการอิสระ 
ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึง่มีมาตรฐานเทียบเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

(1)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทเว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วนีไ้ม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

(3)  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดาคูส่มรสพี่
น้องและบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนยั1 หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ ยืมค า้ประกนัการให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนัซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการ
ที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

                                                 
1 ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบั

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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(5)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(6)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี 

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบ ริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ  

บริษัท บิวตีค้อมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) 

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เพื่อสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรท่ีมีความส าคญัให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และมี
ความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความส าเร็จและการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่
บริษัทในระยะยาว 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ประเภท : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวตีค้อมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน)  

ชนิด : ใบส าคญัแสดงสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้  

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จดัสรรให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัท โดยไมผ่า่นผู้ รับ
ช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้แรก 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ : 22,610,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขาย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

มลูคา่การเสนอขาย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ :  22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนร้อยละ 0.75
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 3,000,000,000 หุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับนีใ้ห้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จ
ตามอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (อตัราการใช้สิทธิอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได้ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิ :  5.00 บาทตอ่หุ้น 

ราคาดงักลา่วค านวณโดยอ้างอิงกบัราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัท
ย้อนหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติในครัง้นี ้(ค านวณจาก
ราคาตลาดระหว่างวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2559 – 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้ราคา
หุ้นละ 5.13 บาท) หกัด้วยส่วนลดร้อยละ 2.53 โดยราคาการใช้สิทธิอาจ
เปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วนัท่ีออกและเสนอขาย : คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มี

มตปิระชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 ณ วันที่ 25 เมษายน  2559 
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ใบส าคญัแสดงสทิธิ อ านาจในการก าหนดวันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้นี ้ในเบือ้งต้นคาดว่าจะเป็น
ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 

ระยะเวลาเสนอขาย :  บริษัทจะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมี
มติอนมุตัิ 

วนัก าหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในเวลา 9.00 
น. – 16.00 น. ในวนัท่ี 16 ของเดือนมกราคมและกรกฎาคมของแต่ละปี ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งหากวนัก าหนดใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยุด
ท าการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวนัท าการถัดไป ยกเว้นวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายให้ตรงกับวันที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด 5 ปี ซึ่งหากวัน
ก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายเป็นวนัท าการสดุท้ายกอ่นหน้าวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

โดยจะสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ในวนัท่ี 16 มกราคม 2560 และวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 5 ปี 

ระยะเวลาแจ้งความจ านง 
การใช้สทิธิ 

: เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ ส าหรับการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มรีะยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การใช้สทิธิ 

:  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัที่ 16 
ของเดือนมกราคมและ กรกฎาคมของแต่ละปี ทัง้นี ้ในกรณีที่โดยมีเง่ือนไขการ
ใช้สทิธิดงันี ้

 

ปีที่ อัตราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สทิธิในปีที่ 1 ได้ในวนัท่ี 16 มกราคม 2560 และ 17 กรกฎาคม 2560 

2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สทิธิในปีที่ 2 ได้ในวนัท่ี 16 มกราคม 2561 และ 16 กรกฎาคม 2561 

3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 55 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สทิธิในปีที่ 3 ได้ในวนัท่ี 16 มกราคม 2562 และ 16 กรกฎาคม 2562 
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ปีที่ อัตราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

4 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สทิธิในปีที่ 4 ได้ในวนัท่ี 16 มกราคม 2563และ 16 กรกฎาคม 2563 

5 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิในปีที่ 5 ได้ในวนัที่ 18มกราคม 2564และ 16 กรกฎาคม 2564 และ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมี
อายคุรบ 5 ปี 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทแต่ละครัง้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ แต่ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัแตล่ะครัง้จะต้องเทา่กบัจ านวนเต็มของหนว่ยการซือ้ขายหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้ 1 หน่วยการซือ้ขาย
เทา่กบั 100 หุ้น) ยกเว้นการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้สดุท้าย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดใช้
สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดใช้สิทธิครัง้ต่อไป 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิแต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ไมม่ี 

ตลาดรองของหุ้นท่ีเกิด 
จากการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) โดยหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเทียบเท่ากบัหุ้นสามญัของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

การขออนมุตัิเพื่อจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและพนกังานในครัง้นี  ้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท 

กรณีเป็นการจดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนกังานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้จะต้องผ่าน
การอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นรายบคุคล 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงการใช้
สทิธิ 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขของการปรับ
สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั
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การปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
เป็นผู้พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ  ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่ง
รวมถึงการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิของการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/พนกังานของบริษัทแล้ว ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทภายใน 1 ปีนบั
จากวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิแก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/
หรือพนกังานบริษัท 

3.2 ไมม่ีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานรายใดของบริษัทได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 
5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทในครัง้
นี ้ทัง้นี ้หากกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานรายใดได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้บริษัทจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรดงักลา่วก่อนเป็นรายบคุคล 

3.3 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมไ่ด้มีการใช้สทิธิภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ถกู
ยกเลกิ 

3.4 คณุสมบตัิของกรรมการและพนกังานของบริษัทซึง่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิมีดงันี ้

(ก) กรรมการท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานของบริษัทในวนัที่มีการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

(ข) พนกังานที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิต้องเป็นพนักงานของบริษัทในวันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุการท างานไม่น้อยกว่า  1 ปี ในวันที่มีการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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 (ค) จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่กรรมการและ/หรือพนกังานแตล่ะรายของบริษัทจะได้รับไมจ่ าเป็นต้องมี
จ านวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึง 
ประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท 

(ง) บริษัทจะขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารเป็น 
ผู้พิจารณารายช่ือ และ/หรือคุณสมบตัิของกรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทที่จะได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะจดัสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และ/หรืพนกังานแตล่ะราย รวมถึง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการจดัสรร คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่พนกังานรายอื่นๆ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการจดัสรร
ดงักลา่วมาแล้วข้างต้นภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
หากเป็นการจดัสรรให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือพนกังานรายใดเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้บริษัท
จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก่อน 

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจโดยสมบรูณ์ ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดและขัน้ตอน
ของการจัดสรรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือแก้ไขเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
อาจแตกตา่งไปจากที่ได้ระบมุาข้างต้นได้ 

4. รายชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับจัดสรรในครัง้นี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนที่ได้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ที่ออกและเสนอขาย 

ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวฒัน์   กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  

1,000,000 ร้อยละ 4 

ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ที่ไม่ดีไปกว่า
หลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายตอ่พนกังาน 

5. รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้

 - ไมม่ี - 
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6. ข้อจ ากัดการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

6.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ จะไมส่ามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ หากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลาออก
จากการเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท หรือถกูเลกิจ้างก่อนวนัก าหนดใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

6.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ลาออกจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือถูกเลิกจ้าง
ภายหลงัวนัก าหนดใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะต้องสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้มีการ
ใช้สทิธิทัง้หมดคืนให้แก่บริษัทภายในวนัดงักลา่วเช่นกนัโดยทนัที โดยใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นนัน้ จะถกูน าไป
พิจารณาจัดสรรให้พนักงานรายอื่นโดยคณะกรรมการบริหาร ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรรที่
ก าหนด โดยหากเป็นการจดัสรรให้แก่กรรมการท่ีเป็น 

6.3 ผู้บริหารไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือพนกังานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้บริษัทจะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก่อน 

6.4 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ปลดเกษียณจากบริษัทตามปกติวิสยั หรือถกูเลกิจ้างโดยปราศจากความผิด
หรือ ครบวาระในการด ารงต าแหนง่แล้วแตก่รณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิผู้นัน้จะสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิได้ตามก าหนดการใช้สทิธิโดยสมบรูณ์ 

6.5 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ เสยีชีวิต สาบสญู เจ็บป่วย หรือทพุพลภาพ จนไมส่ามารถท างานได้อีกตอ่ไป 
ยงัคงมีสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถืออยู ่หรือมอบให้ ทายาท หรือ ผู้พิทกัษ์ หรือ ผู้อนบุาล ของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิแทนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบอายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิได้ แตต้่องแสดงหลกัฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 

6.6 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีหน้าที่ช าระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
ตามสว่นของก าไรที่เกิดขึน้โดยค านวณจากส่วนต่างของราคาใช้สิทธิและราคาเฉลี่ยในตลาดหลกัทรัพย์ฯใน
เดือนที่มีการใช้สทิธิ 

7. การปรับสิทธิ 

บริษัทอาจต้องออกหุ้นสามญัใหมเ่พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

7.1 เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลเนื่องจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้น
สามญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

7.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่
ค านวณได้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท”  

7.3 เมื่อเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือบคุคลทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดย
หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั เช่น 
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หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญั โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อ
รองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ” 

7.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

7.6 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่เหตกุารณ์
นัน้ไมไ่ด้ก าหนดอยูใ่นข้อ 7.1-7.5 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

8. ความช่วยเหลือทางการเงนิจากบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัท 

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
สถาบนัการเงินเพื่อวตัถุประสงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และ/หรือพนกังานของบริษัท 

9. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นอนัเน่ืองมาจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

9.1 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ในกรณีที่มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท จ านวน 22,610,000 
หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 0.02 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 5.13 บาท
ต่อหุ้น ซึ่งค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นบริษัทย้อนหลงั 7 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท (25 กมุภาพนัธ์ 2559) และมีราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นท่ี 5.00 บาทตอ่หุ้น โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณ ดงันี ้

สตูรค านวณ 
ผลกระทบตอ่ราคา     = (Po - Pn) / Po 

= (5.13-5.129)/ 5.13 
= 0.02 

Pn = [(Po x Qo) + (P1 x Q1)] / (Qo + Q1) 
= [(5.13 x 3,000,000,000) + (5.00 x 22,610,000)] / (3,000,000,000+22,610,000) 
= 5.129 

Po    = ราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัท 7 ท าการก่อนวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ = 5.13 บาท 
P1   = ราคาใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ  = 5.00 บาท 
Qo   = จ านวนหุ้นช าระแล้ว    = 3,000,000,000 



 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
 

หน้า 55 ของ 82 

Q1   = จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ  = 22,610,000 

9.2 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร หรือสทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด จ านวน22,610,000หนว่ย มีผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร 
หรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) โดยสว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม
จะลดลงในอตัราร้อยละ 0.75 ของสว่นแบง่ก าไรและสทิธิออกเสยีงเดิม 

สตูรค านวณ 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น                       =      จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
 =      22,610,000 / (3,000,000,000 +22,610,000) 
    =       0.75% 

10. ข้อมูลอื่นใดอนัอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสนิใจของนักลงทุน (ถ้ามี) 

นกัลงทนุท่ีลงทนุในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทัง้ในรูปของเงินปันผล และมลูคา่ของหุ้น) จากการปฏิบตัิหน้าที่ของ
กรรมการและพนกังานของบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่จะได้รับขวัญและก าลงัใจในการท างานจากการได้รับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิโดยใช้ความสามารถอยา่งสงูสดุในการเพิ่มมลูคา่หุ้นของบริษัท 

11. สิทธิในการคดัค้านของผู้ถอืหุ้น 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทในครัง้นี ้จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัท เฉพาะรายที่
เกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี ้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
รายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงคดัค้านการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

12. การด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือ แก้ไข
เพิ่มเติม หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ ด าเนินการอื่น
ใด เพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้น เป็นไปตามกฎหมายและประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
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13.   รายชื่อกรรมการอิสระที่ ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถอืหุ้นได้ 

รายชื่อ จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการจัดสรร 

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา  - 

2. รศ.ดร.วิชิต อูอ้่น - 

3. นายวิบลูย์ พจนาลยั - 

4. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์ - 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

 เขียนที…่……………………………………………. 

 วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………สญัชาต…ิ………..…………….…........ 

อยูบ้่านเลขท่ี……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง……………………………..…......……………… 

เภอ/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……...........…………….……….. หรือ 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้
มหาชน) 

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 



 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
 

หน้า 58 ของ 82 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 25 เมษายน 
2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ 
(CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะ
พงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

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

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

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

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

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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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……...........…………….……….. หรือ 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

หน้า       1       ของจ านวน      5      หน้า 
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  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้
จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลั
บอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ 

ด าเนินงานปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

หน้า       2       ของจ านวน      5      หน้า 
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 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนโบนสักรรมการ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ พลโทเผด็จ จารุจนิดา 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นางธัญญาภรณ์ ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

หน้า       3       ของจ านวน      5      หน้า 
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 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วน
ที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภ
คาวัฒน์ซ่ึงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

 (……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (……………………………………….) 

 

หน้า       4       ของจ านวน      5      หน้า 
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หมายเหตุ 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

หน้า       5       ของจ านวน      5      หน้า 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
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 ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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 ……………………………………………………………………………. 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………. 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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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 านกังานตัง้อยูเ่ลขที…่…………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………..………….……….หรือ 

 

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

หน้า       1       ของจ านวน      5      หน้า 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม 
ผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครัง้ที่ ประจ าปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……….….เสยีง   งดออกเสยีง………..เสยีง 
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 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนโบนสักรรมการ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ พลโทเผด็จ จารุจนิดา 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นางธัญญาภรณ์ ไกรภเูบศ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วน
ที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภ
คาวัฒน์ซ่ึงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

       

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 

 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่ม เติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท…………………………………………………จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมผู้จอง
หุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ทีประจ าปี 2561 ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมคริสตลับอล
รูม 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……….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 
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 วาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

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

 วาระท่ี………………….เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการ  

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 หรือบตัรอื่นท่ีทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบตัร หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทัง้นี ้บตัรใดๆ ดงักลา่วทัง้หมด ต้องยงัไมห่มดอายกุารใช้งาน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผู้แทนนิติบคุคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

(2)  ผู้แทนนิติบุคคลน าสง่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
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 7) 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 าส่งหนงัสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้ แทนนิติ
บคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและบคุคลซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงวา่ผู้แทนนิติบคุคลที่ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ 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
หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
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 าสง่ส าเนาหนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคสัโตเดียน ซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

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

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน 

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ 

2. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

3. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

4. นายวิบลูย์ พจนาลยั  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานที่เก่ียวข้องตามข้อ 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 ุ        78 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 75/158 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2561 และวาระที่  7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   รศ.ดร. วิชิต อู่ อ้น 

ต าแหนง่       กรรมการอิสระ 

อาย ุ        51 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  30/122  สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10230 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

ต าแหนง่   กรรมการอิสระ 

อาย ุ        51 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2561 และวาระที่  7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นายวิบูลย์ พจนาลัย 

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ      42 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2561) 
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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 านวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้ นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้
เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วัน
เดียวกันนัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบคุคลดงักล่าวย่อมไม่ได้
รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชุมผู้
ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปลีย่นแปลงไปแล้ว 

วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้อง
เป็นวนัที่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกินสอง 
(2) เดือน แตต้่องไมก่่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัิให้
มีการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการ
ก าหนดวันเพื่อก าหนดผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าประชุม
แล้วจะเปลีย่นแปลงมิได้ 

ข้อ 21. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่ง
ยี่สิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็
ไ ด้  โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่ว งหน้า  ณ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุก
แห่งไม่ น้อยกว่าสิบสี่  (14)  วันก่อนวันปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น  

หมวดที่ 4 กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ตอ่หุ้นหนึง่ (1) หุ้นท่ีตนถืออยู ่

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ใน

การลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้ นต้องออกเสียง
ด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบั
ลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เ ป็นประธานที่
ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทัง้หมด ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วน
ไมไ่ด้ 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 และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั
หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้ รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่ เ ป็นอิสระตามที่ กฎหมายว่า ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด 

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

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

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน ปฏิบัติ ง านอย่าง ใดอย่า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการก็ได้ 

หมวด 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 40. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อนั
เป็นที่ตัง้แห่งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนด 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
น้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกว่า 
“ประชมุสามญั” 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 แต่ต้อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัด
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 42. ในการบอกกล่าว เ รียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้  ใ ห้
คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ 
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะ
เสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
รับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเ ร่ือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานที่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้ นนัน้ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงาน
ใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอื่นหรือสถานท่ี
อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวา่สมควร 

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้
ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย9 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดั
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่น
เข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
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 ให้ประธานกรรมการนัง่เป็น
ประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 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 าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม เว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

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

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่
จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือ
นดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระ
การประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
การประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3)  วันก่อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัติดตอ่กนั 

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

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ือง
ใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 48. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ 
ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
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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 ร กั บ บุ ค ค ล อื่ น โ ด ย มี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

(7) การเพิ่มทนุ และการลดทนุของบริษัท 

(8) การออกหุ้นกู้  

(9) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

(10) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 49. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพึงกระท 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 ในกรณีนีบ้ริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้าม
มิให้จ่ายเงินปันผล 

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และ
ให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสอืพิมพ์แหง่ท้องที่ฉบบัหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัที่มีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ 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 านวนไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
ส ารองอื่น ตามที่ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว 
บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย 
และทุนส ารองส่วนล า้มูลค่าหุ้ นตามล าดับ เพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
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หมวดที่ 10 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

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

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

ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้ สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และ
เอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

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

ข้อ 66. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุลและ
บัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทัง้ ปัญหา
เก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบ
บัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 67. ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี 
และหลักฐานอื่ นใด เ ก่ียวกับรายไ ด้  รายจ่ าย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทในเวลาท า
การของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและค า
ชีแ้จงอย่างใดๆ ตามที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีต้องท ารายงานเก่ียวกบังบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบญัชีเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ นและต้อง
แถลงในรายงานเช่นว่านัน้ด้วยว่างบดุลนัน้ได้จัดท า
ขึน้โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและ
ถกูต้องของบริษัทหรือไม่ 
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แผนที่สถานที่ประชุม 

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

 

 

 
 


