
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

วันพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอ ีชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)  
เลขที ่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 

http://www.beautycommunity.co.th/
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วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

สิง่ที่แนบมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  

2.  รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

3.  ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ 
QR CODE (สิง่ที่สง่มาด้วย 3)  

4.  ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

5.  ค านิยามกรรมการอิสระ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

6. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัซึ่งจดัสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) (สิง่ที่สง่มาด้วย 6) 

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

8.  เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8)  

9.  ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูล
ดงักลา่วในกรณีที่ประสงค์จะเลอืกกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 9)  

10.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วย 10)  

11.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 11)  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการ
คริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเปิด
ให้ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงก าหนดการ และวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.beautycommunity.co.th)  และระบบข่าวของตลาดหลักท รัพย์แห่ งประ เทศไทย  (www.set.or.th)ตั ง้ แต่วันที่  
26 กมุภาพนัธ์ 2562 และเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการ
ลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมลว่งหน้าอย่างเพียงพอ
ก่อนที่จะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท  

คณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

http://www.beautycommunity.co.th/
http://www.set.or.th/
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เลขานกุารท่ีประชมุได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ดงักลา่วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 บริษัทจดัให้มีรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2562 ปรากฏ
อยู่ภายใต้หวัข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจดัการ/โครงการในอนาคต”ตามรายงานประจ าปี 
2561 ซึง่ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า ควรรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2561 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2562 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เพื่อให้เป็นไปตามนยัของมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 63 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท และเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้
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(หนว่ย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

สนิทรัพย์รวม 1,776,142,255.03 

หนีส้นิรวม 419,924,331.09 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,356,217,923.94 

รวมรายได้ 3,501,242,786.54 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 1,232,803,926.46 

ก าไรสทุธิ 991,593,406.58 

ก าไรตอ่หุ้น 0.33 

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ดงักลา่ว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่ 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 55 ซึ่ง
ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีทีบ่ริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล และห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่จากผลการด าเนินงาน
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเป็นจ านวน 991,593,406.58 บาท (เก้าร้อยเก้า
สบิเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพนัสีร้่อยหกบาทห้าสบิแปดสตางค์) 

ทัง้นี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 58 ซึ่ง
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิจนกว่าทนุส ารอง
นีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน โดยทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
จ านวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากบัร้อยละสิบ
ของทนุจดทะเบียนบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) บริษัท
จึงไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 
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ทัง้นี ้บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นของหุ้นท่ีตนถืออยู่
ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.300 บาท 
หรือเป็นจ านวนเงิน 898,152,180.04 บาท (แปดร้อยเก้าสบิแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพนัหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่
สตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 90.58 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.162 บาท เป็น
เงินจ านวน 484,953,472.21 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเอ็ด
สตางค์) ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2561 

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้ นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ให้กับ 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 7 พฤษภาคม 
2562 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี ้ ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ของบริษัท (ESOP Warrant-1) โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 1,373,690 หน่วยคิดเป็นจ านวนหุ้นแปลงสภาพแล้ว
จ านวน 1,373,690 หุ้น (หนึง่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพนัหกร้อยเก้าสบิหุ้น) และ  

2) เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 653,580 หน่วยคิดเป็นจ านวนหุ้นแปลงสภาพแล้ว
จ านวน 653,580 หุ้น (หกแสนห้าหมื่นสามพนัห้าร้อยแปดสบิหุ้น)  

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจ านวนทุนช าระแล้วกบัจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต่อกรมพฒันาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 มกราคม 2562 ตามล าดบั  

ดงันัน้ โดยผลของการใช้สิทธิ ESOP Warrant-1 ในวนัที่ 16 มกราคม 2562 ท าให้จ านวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการ
รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2561 เพิ่มขึน้จาก 3,006,214,955 หุ้น (สามพนัหกล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นสี่พนัเก้าร้อยห้าสิบห้าหุ้น) เป็น 3,006,868,535 หุ้น (สามพนัหกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพนัห้าร้อย
สามสบิห้าหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี ้

รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2561 

เงนิปันผลส าหรับปี 2561 
(ปีที่ ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2560 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 991,593,406.58 1,229,318,162.50 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 2,994,193,535 3,004,841,265 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น(บาท/หุ้น) 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล 

    - เงินปันผล (ขออนมุตัิจ่ายเพิ่ม) 

0.300 

0.162* 

0.138 

0.408 

0.150 

0.258 
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รายการ 
เงนิปันผลส าหรับปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
จากผลการด าเนินงานปี 2561 

เงนิปันผลส าหรับปี 2561 
(ปีที่ ผ่านมา) 

จากผลการด าเนินงานปี 2560 

4.  จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย (บาท) เงินส ารองครบตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

เงินส ารองครบตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

5.  รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 898,152,180.04 1,225,659,234.12  

6.  อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) หลงัหกั
ภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 90.58 99.70 

*เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นอตัราเงินปันผลที่จ านวน 2,993,539,955 หุ้น หลงัจากหกัจ านวนหุ้น
ที่ซือ้คืน 12,675,000 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 เพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.138 บาท เป็นเงินปันผล
ที่จ่ายเพิ่มเติมทัง้สิน้ 413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบ
สามสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 3,006,868,535 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทัง้หมดส าหรับปี 2561 ในอตัราหุ้น
ละ 0.300 บาท หรือเป็นเงินจ านวน 898,152,180.04 บาท (แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพนัหนึ่ง
ร้อยแปดสบิบาทสีส่ตางค์) เท่ากบัร้อยละ 90.58 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่
จะมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 25 ก าหนดว่าบ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
ก าหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง
ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 
2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ 
แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2562 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉลี่ย
ร้อยละ 5.5 จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ 

2. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2562 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จาก
มตทิี่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้ 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)  

(บาท/คน) 
ปี 2561 (ปีที่ ผ่านมา)  

(บาท/คน) 

1. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

27,607 

20,705 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

26,803  

20,102 

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบ 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

27,607 

20,705 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

26,803  

20,102 

3. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

27,607 

 

20,705 

ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 

26,803  

 

20,102 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร
แล้ว 

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการที่จ่ายในปี 2562 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2561 
โดยก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากบัร้อยละ 0.04 ของรายได้ปี 2561 และจะจ่ายโบนสัไม่เกิน 1,557,821 บาท 
(หนึง่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยยี่สบิเอ็ดบาทถ้วน) โดยเฉลีย่ให้กรรมการอิสระทกุทา่น  

ทัง้นี  ้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ผู้บริหารแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
และมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียด
ข้างต้น 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 49 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
และเพื่อให้เป็นไปตามคณุสมบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึงจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ซึง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่
ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,460,000 บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนหกหมื่นบาทถ้วน) 

ชื่อผู้สอบบัญช ี ใบอนุญาตเลขที่ 

(1)  นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 

(2)  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 

(3)  นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8125 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฎิบตัิงานอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี ไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 และนางสาวสภุาภรณ์  
มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามที่เสนอซึ่งเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 
60,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2561 (ปีที่ ผ่านมา) 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัท (Audit Fee) 

1,460,000 1,400,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 1,460,000 1,400,000  

*ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง อนึ่ง การใช้บริการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชีแก่บริษัท 
ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น 

โดยในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 ก าหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้เป็นสาม 
(3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ ผู้ ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

อนึง่ กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้อาจแตง่ตัง้ให้เข้ารับต าแหนง่อีกครัง้ก็ได้” 

ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ส าหรับการประชุมครัง้นี ้กรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน  3 
ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1) นายวิบลูย์ พจนาลยั    ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

2) ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์   ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

3) นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์   ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
บริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบลูย์ 
พจนาลยั เป็นกรรมการอิสระ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์  เป็นกรรมการ และนางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ 
เป็นกรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการ  
และค านิยามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น
และได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

โดยในวาระนี ้ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหุ้นหน่ึง (1) หุ้นที่ตนถอือยู่ 
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(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติ
แต่ละครัง้ผู้ถอืหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่
มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนั ้นให้ผู้เป็น
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็น
รายบุคคล 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่
ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่ งเป็นกรรมการที่ เป็น
ผู้บริหารของบริษัท จากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับ
คืนจากพนักงานที่ลาออกทัง้หมดจ านวน 2,901,920 หน่วย 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้ บริหารและ/หรือพนักงานของ
บริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 22,610,000 หน่วย มีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัที่ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้แรก (2560 - 2564) เพื่อใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธิตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้นในราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 5 บาทตอ่หุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

ปัจจุบนัมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(ESOP Warrant-1) ไปแล้วทัง้สิน้จ านวน 6,868,535 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ทัง้หมด  

ปรากฏวา่ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมามีพนกังานของบริษัทลาออก เป็นผลให้ปัจจบุนับริษัทมีใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) สว่นที่ได้รับคืนจากพนกังานที่ลาออกจ านวนทัง้สิน้ 2,901,920 หน่วย 
ซึง่บริษัทมีนโยบายน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) ดงักลา่วกลบัมาจดัสรร
ให้กบัผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท เพื่อสร้างแรงจงูใจให้แก่บคุลากรท่ีมีความส าคญัให้มีความตัง้ใจในการ
ท างาน เพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และมีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กรและมีสว่นร่วมในความส าเร็จ และ
การเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทในระยะยาว 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดอตัราในการได้รับสิทธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP 
Warrant-1) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ไว้ดงันี ้ 
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1. ต าแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการจดัสรรจ านวน 1,000,000 หนว่ย  

2. ต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ได้รับการจดัสรรจ านวน 800,000 หนว่ย และ 

3. ต าแหนง่ผู้อ านวยการ ได้รับการจดัสรรจ านวน 650,000 หนว่ย 

ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 เห็นสมควรให้มีมติอนุมตัิการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-1) สว่นที่ได้รับคืนจากพนกังานที่ลาออก
ให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ จ านวน 1,000,000 หนว่ย (หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายทัง้หมด) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(ESOP Warrant-1) ที่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามอตัราการได้รับสิทธิในฐานะการ
ด ารงต าแหนง่ในระดบัผู้บริหาร กลา่วคือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญั 5 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากต าแหน่ง ประสบการณ์ อายงุาน ผลงาน และศกัยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่
ท าให้แก่บริษัท โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ พร้อมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
หลกัทรัพย์ไมด่ีไปกวา่หลกัทรัพย์ที่เสนอขายต่อพนกังานและเป็นไปตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ทกุประการ รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 โดยผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีมติเห็นชอบอนมุตัิ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 2/2562 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว  

เนื่องจาก ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโต และมัน่คงให้กบั
บริษัทด้วยความทุม่เทมาอยา่งยาวนาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ปี 2554-2560 (7 ปี) ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทโดยตลอด
ระยะเวลา 7 ปีได้ปฎิบตัิงานในหน้าที่อยา่งทุม่เทและเต็มความสามารถ 

2. ปี 2561- ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดแูลรับผิดชอบงานฝ่าย
การตลาด และฝ่ายซพัพลายเซน  

และ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ได้ปฏิบตัิงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างทุ่มเทเสมอมา โดยในปี 2561 ได้วาง
กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานขยายตลาดตา่งประเทศโดยการน าสนิค้าเข้าจ าหนา่ยในตลาดต่างประเทศจ านวน
มากกว่า 15 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่น าสินค้าเข้าจ าหน่ายผ่านทาง Cross Border E- Commerce และช่องทางตลาดหลกั (General 
Trade) ที่ประกอบด้วยช่องทาง Offline และ Online ในตลาด Mainland China นอกจากนี ้ยงัได้ก าหนดกลยทุธ์ 
และแผนการด าเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจ าหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง
ร้านค้าปลกี ช่องทางสินค้าอปุโภคบริโภค และการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยงัเป็นก าลงั
หลกัที่ส าคญัในการน าพาบริษัทสูค่วามเป็น “International Beauty & Health Business” ตามวิสยัทศัน์องค์กรที่
วางเอาไว้ 
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รายละเอียดการจดัสรรให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ มีดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนที่ได้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ที่ออกและเสนอขาย 

ดร. พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวฒัน์ 
กรรมการ และ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1,000,000 4 

นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอรายละเอียดการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP Warrant-
1) สว่นท่ีได้รับคืนจากพนกังานท่ีลาออกที่จดัสรรให้กบัผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทปี 2560-2562 ดงันี ้

ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก 

ปีที ่
จดัสรร 

จ านวนคงเหลอื 
ณ ต้นปี  
(หนว่ย) 

จ านวนได้ 
"รับคืน"  
ระหวา่งปี 
(หนว่ย) 

จ านวนที ่
”จัดสรร”  
ระหวา่งปี 
(หนว่ย) 

ร้อยละของจ านวนที่
จดัสรรระหวา่งปีตอ่
จ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ ทัง้หมด 

จ านวนคงเหลอื
หลงัการจดัสรร ณ 
สิน้ปี (หนว่ย) 

2560 289,300 2,174,340 - - 2,463,640 

2561 2,463,640 1,264,430 934,900* 4.13 2,793,170 

2562 2,793,170 108,750 2,611,700** 11.55 290,220 

*ปี 2561 จดัสรรจ ำนวน 934,900 หน่วย ให้แก่ผู้บริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษัทจ ำนวน 5 ท่ำน อนมุติัโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บริหำรตลอดปี 2561 ทีผ่่ำนมำ 

**ปี 2562 จัดสรรจ ำนวน 2,611,700 หน่วย จำกส่วนที่ได้รับคืนจำกพนกังำนที่ลำออกทั้งหมดจ ำนวน 2,901,920 หน่วย (จ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯส่วนที่ได้รับคืนจำกพนกังำนที่ลำออกคงเหลือต้นปี  2562 คือ 2,793,170 หน่วย รวมกบัจ ำนวนที่ได้รับคืนจำก
พนกังำนที่ลำออกระหว่ำงปีจ ำนวน 108,750 หน่วย) โดยแบ่งกำรอนุมติักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท 
(ESOP Warrant-1) เป็นดงันี ้1) ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคำวฒัน์ กรรมกำรและรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จ ำนวน 1,000,000 หน่วย 
โดยทีป่ระชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เป็นผู้พิจำรณำอนมุติั และ 2) ผู้บริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษัทจ ำนวน 12 ท่ำนจ ำนวน 
1,611,700 หน่วย ซ่ึงอัตรำส่วนกำรได้รับกำรจัดสรรของผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนแต่ละรำยไม่เกินร้อยละ 5 โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำอนมุติั (ผู้บริหำร 12 ท่ำนมีทัง้ผู้บริหำรและ/หรือพนกังำนใหม่ที่เข้ำเกณฑ์ได้รับจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ซ่ึงได้รับกำรจดัสรรครั้งแรก และเป็นผู้บริหำรและ/หรือพนกังำนที่ได้รับกำรปรับข้ึนต ำแหน่งจึงได้รับกำรจดัสรรเพ่ิมสดัส่วน
ตำมเกณฑ์ทีบ่ริษัทก ำหนดไว้)  ทัง้นี ้เป็นไปตำมรำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท บิวตี้
คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจดัสรรให้แก่กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  

โดยจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ผู้บริหารและ/หรือพนกังานแต่ละรายของบริษัทได้รับมีจ านวนไม่เท่ากนั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัต าแหนง่ ประสบการณ์ อายงุาน ผลงาน และศกัยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท  โดยหลกัเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2559 ทุก
ประการ รวมทัง้หลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายตอ่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ซึง่เป็นกรรมการของบริษัทมีราคาเสนอ
ขายรวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ไม่ดีไปกว่าหลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนกังาน และเป็นไปตาม
มติประชมุผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 25 เมษายน 2559 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นอนุมตัิการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจาก
พนกังานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ซึ่งเป็นรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทในอตัรา 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้นในราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 5 บาทตอ่หุ้น  

โดยในวาระนีต้้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถอืหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562  

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนัซึ่งบริษัทจะ
เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 11.30 น.  

ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตวัข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ ซึง่ยงัไมห่มดอายมุาแสดงเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ  

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี ้พร้อมปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมกับแนบ
ส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้นมาแสดงด้วยทกุครัง้ 

ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานตวัจริงเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 และ 8 และสง่มอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียน
หน้าห้องประชมุ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

เพื่อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเองได้และมี
ความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะและ
ระบช่ืุอกรรมการอิสระของบริษัทดงัปรากฎรายช่ือและรายละเอียดในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9 เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดย
บริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบกุารออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชดัเจน และ
โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลกัฐานตามรายการสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 และ 8 

กลบัมายงับริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทขอให้ท่านจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบทัง้หมดให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2562 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 
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อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการจดัประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 10 ภายใต้
บทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดยบริษัทได้แนบแผน
ที่สถานท่ีเข้าประชมุรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (พลโทเผด็จ จารุจินดา)  
 ประธานกรรมการ 

 

------------------------------------------- 
 (นางดารณี ปะเถตงั)  
 เลขานกุารบริษัท 
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ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ของ 

บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

สถานที่ประชุม 

ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2  
โครงการคริสตลัดีไซน์เซน็เตอร์ (CDC)  

เลขที ่1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 

 

หมายเหตุ 

เพื่อป้องกนัผลกระทบทางกฎหมายอนัเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บนัทึกช่ือและนามสกุลของผู้ ถือหุ้นที่อภิปรายในที่
ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้บนัทึกประเด็นอภิปรายที่ส าคญัและการ
ชีแ้จงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้ก าหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท บวิตื ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลั 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ 

2. รศ.ดร.วิชิต อูอ้่น กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พนัเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิบลูย์ พจนาลยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ 

6. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการ 

7. นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ กรรมการ 

8. นางสาวมณสธุาทิพ มลาอคัรนนัท์ 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 ได้มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชุมด าเนินการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เลขานกุารฯ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สรุปวา่ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 20,278 ราย  

เลขานกุารฯ ได้เรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ 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 และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ดงันี  ้

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

ในการออกเสยีงลงมติ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 47 ก าหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 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 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล ในการลงมติแต่ละครัง้  
ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

บคุคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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3. ขัน้ตอนของการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงโดยวธีิเปิดเผย คือ 
การลงคะแนนเสยีงผา่นบตัรลงคะแนน ซึง่บริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนนนัน้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หุ้นท่ีตนถือ  

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

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

โดยคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุมในครัง้นี ้นอกเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะใช้คะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยในวาระที่ 2 
เป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัท เบีย้ประชมุกรรมการ และโบนสัของกรรมการจะไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้และวาระที่ 
8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน 
และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมออก
เสยีงคดัค้าน ทัง้นี ้หากแตล่ะวาระมีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานออกเสยีงเพิ่มอีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

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

4. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2561 

ระเบียบวาระส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2561 ซึง่มีจ านวน 9 วาระ ตามรายละเอียดใน
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูลว่งหน้า
ก่อนการประชมุแล้ว  

ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,452 ราย นบัเป็น
จ านวนหุ้นได้ 2,075,328,768 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 3,004,841,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
69.0662 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
และก่อนที่จะเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ เลขานกุารฯ จึงเรียนเชิญ  พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ  
ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท และตามกฎหมายหลงัจากนัน้ พลโทเผด็จ จารุจินดา 
ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้สง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวน 1,474 
ทา่น นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 2,077,167,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1274 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ 
จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,077,167,668 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,076,267,868 99.9567 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 899,800 0.0433 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,077,167,668 100.00 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2561 

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สวุิน ไกรภูเบศ และ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2560 ให้ที่ประชมุทราบ และได้ขอให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่
จะด าเนินการในปี 2561 ปรากฏอยูภ่ายใต้หวัข้อเร่ือง “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/การจดัการ/โครงการในอนาคต” 
ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 
2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ได้แนะน า รศ.ดร.วิชิต อูอ้่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ เข้าด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ต าแหน่งปัจจุบนัของท่าน คือ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาด้านการจดัการ Graduate College of Management มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในด้านการจดัการ และการตลาด เป็นท่ีปรึกษาด้านการตลาดให้แก่หนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เป็นจ านวนมาก ส าหรับประวตัิการศกึษานัน้ ทา่นจบการศกึษาปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาเอก 2 ด้าน คือ ด้านการตลาดและการจดัการที่สหรัฐอเมริกา  

อีกท่านท่ีจะเรียนแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นได้รู้จกั คือ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในอดีตนัน้ ท่านด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ 
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สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปีตัง้แต่ก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนเข้าตลาด
หลกัทรัพย์ ทา่นเป็นบคุลากรที่ส าคญั และเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทมาตลอดระยะเวลา 15 ปี 

นอกจากนีท้่านยงัเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญด้านการค้าปลีก การตลาด แฟรนไชส์ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ต าแหนง่ปัจจบุนัของทา่น คือ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งชาติ  
กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการตลาดค้าปลีกและแฟรนไชส์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ภาครัฐ  
ภาคเอกชน และมหาวิทยาลยัตา่งๆ เก่ียวกบัด้านการตลาด การจดัการ การบริหารธุรกิจ และการสร้างระบบแฟรนไชส์ 

ประวตัิการศกึษาของทา่น คือ จบการศกึษาด้านปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั Gothenburg จากประเทศสวีเดน และด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกมหาวิทยาลยั Stirling จากประเทศองักฤษ 
และเป็นผู้ได้รับทนุศกึษาปริญญาเอก การจดัการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเป็น
อยา่งดี และจะเป็นบคุลากรท่ีส าคญัในการขบัเคลือ่นกิจการของบริษัทตอ่ไป 

ในล าดบัตอ่ไป นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ได้แจ้งขา่วดีแก่ผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทได้จดัล าดบัอยูใ่น SET 50 INDEX ซึ่งแสดงถึงการ
เจริญเติบโตในทางที่ดีของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทได้รับรางวลั Set Awards 2017 จ านวน 2 รางวลั คือ รางวลัผู้บริหาร
สงูสดุดีเด่น และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเด่น  และยงัได้รับรางวลัชนะเลิศ The Best Brand 
Performance on Instagram 2017, The Best Brand Performance 2017 (Top 3) และ The Most Popular Brand in 
Instagram 2016 (Top 3) 

 

 

 

 

 

 

 

รางวลัที่ได้รับมานี ้บริษัทไม่ได้ใช้งบการตลาดมากมาย แต่ใช้ความสามารถ ความทุ่มเท และมมุมองทางการตลาด ซึ่งได้
จากการเฝ้าสงัเกตกุารเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่เป็นงบประมาณที่มีมลูคา่มากกวา่มลูคา่ทางเม็ดเงิน และเป็น
มมุมองทางการตลาดของบริษัททัง้ในปัจจบุนั และในอนาคต  

ผู้ ถือหุ้นหลายทา่นอาจมีความประสงค์จะทราบวา่ในอีก 5 ปีตอ่ไป บริษัทจะด าเนินการไปในทางไหน และไปอย่างไร บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในวนัท่ี 12 เดือน 12 ปีคริสต์ศกัราช 2012 ด้วยยอดขาย 778 ล้านบาทและมีการเจริญเติบโต
มาโดยตลอดจนถึงปี 2017 ด้วยยอดขายมลูคา่ 3,735 ล้านบาท และในปี 2018 นีบ้ริษัทตัง้เป้าหมายการเจริญเติบโตไม่ต ่า
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กวา่ 4,290 ล้านบาท หรือรักษาอตัราการเจริญเติบโตให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และยงัคงวางแผนการเจริญเติบในอีก 3 ปี
ข้างหน้าว่าบริษัทต้องมียอดขายที่ 7,000 ล้านบาท และในปี 2022 หรืออีก 5 ปีข้างหน้าบริษัทตัง้เป้ายอดขายที่ 10,000 
ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

ซึง่การเจริญเติบโตนีต้้องประกอบด้วยการเจริญเติบโตทกุช่องทางของบริษัท และบริษัทก็จะสร้างช่องทางที่ก่อให้เกิดรายได้
ที่มากขึน้ รวมไปถึงการรวมตวักันของผลิตภณัฑ์ และแบรนด์ของบริษัทที่มีอยู่ ในปัจจุบนั และที่จะมีต่อไปในอนาคต ซึ่ง
ขบัเคลือ่นโดยบคุลากรของบริษัท 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ 3 ประการ กลา่วคือ Multi Brands Multi Products และ Multi Channels นัน้ ยงัคง
เป็นกลยทุธ์ที่ทนัสมยั และสามารถใช้ได้ ปีนีเ้ป็นปีที่ก้าวสูปี่ที่ 6 ตัง้แต่บริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมุ่งหวงัจะท าให้กล
ยทุธ์นีเ้ป็นกลยทุธ์ที่แข็งแกร่ง และมีพลงัมากขึน้ บริษัทจึงเจาะลกึทกุๆ กลยทุธ์มากขึน้วา่มข้ีอบกพร่องใดที่ต้องปรับปรุง สว่น
หนึง่ของการท างานของบริษัทนัน้ คือ การวิเคราะห์กลยทุธ์ของบริษัทเชิงลกึ โดยบริษัทมองว่าท่ามกลางความส าเร็จ บริษัท
ต้องหมัน่ตัง้ค าถามกบั 3 เสาหลกัด้านกลยทุธ์มากขึน้ 
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ส าหรับนโยบายของบริษัท บริษัทยงัคงยึดมัน่ในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และมีการออกแบบในระดบั Premium 
แม้กลุม่ลกูค้าของบริษัทจะเป็นกลุม่ Mid-end แต่ด้วยกลยทุธ์ด้าน Multi-Brands Multi Products และ Multi-Channels 
บริษัทจึงวางสนิค้าได้หลายระดบั เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่ค่อนข้างมีการแข่งขนัมาก และเป็นไปตามพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึน้ ช่างเลือกมากขึน้ และมีผู้ เสนอสินค้าให้เลือกมากขึน้ บริ ษัทมองว่ากลุม่ลกูค้า Mid-
end ยงัเป็นกลุม่ที่ทนัสมยั แต่อย่างไรก็ดีบริษัทก็ต้องปรับตวัและใช้ความกระตือรือร้น (Dynamic) ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญา
ของบริษัทในการท างานมากขึน้ ในพืน้ฐานของความสร้างสรรค์ (Creative) บริษัทมองว่าองค์ประกอบหลายอย่างดงักลา่ว
ข้างต้นจะสามารถน าพาบริษัทไปสูค่วามยัง่ยืนถาวร (Sustainable) ได้ 

ปี 2018 นีบ้ริษัทตัง้แนวทางการด าเนินงานในรูปแบบ Fast & Smart เพราะบริษัทมองวา่ลกูค้า คูแ่ข่ง สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ
ในปัจจบุนั เคลือ่นไปอยา่งรวดเร็ว บริษัทจึงต้องคิดทนั รู้ก่อน และรู้ทนั 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการตลาด (Marketing) 

กลยทุธ์ด้าน Online to Offline และ Offline to Online ซึง่เป็นการรวมกนัของ 2 จดุแข็งของบริษัท  

ด้านสินค้า (Product) 

สนิค้าของบริษัทมีความหลากหลาย และโดดเดน่ ปีนีบ้ริษัทจะวิเคราะห์ในทกุมมุมองของสินค้า โดยริเร่ิมการตัง้วรรณะของ
สินค้า เนื่องจากเมื่อก่อนไม่มีวรรณะ ลกูค้าจึงมองสินค้าเหมือนกนัหมด แต่ดร.พีระพงษ์ให้มุมมองด้านการบริหารจดัการ
สนิค้าและการตลาดวา่ควรจะมีการแบง่วรรณะสนิค้า เพื่อท าให้การบริหารจดัการ และการใช้งบประมาณทางตลาด เป็นไป
อย่างถูกทาง โดยในวันพรุ่งนีบ้ริษัทจะมีการจัด workshop เพื่อวิเคราะห์สินค้า และการบริหารจัดการสินค้า (Visual 
Merchandise) ซึง่ดร.พีระพงษ์ให้ความส าคญัมาก เนื่องจากบริษัทอยู่มานาน จึงควรต้องมีความแปลกใหม่ ซึ่งต้องอาศยั
การรวมกนัวิเคราะห์จากบคุลากรทกุฝ่ายของบริษัท 

ด้านบุคลากร (People) 

บริษัทมองว่าการขบัเคลื่อนความเป็นไปทกุอย่างของบริษัทนัน้นอกจากระบบ คือ คน ปีนีบ้ริษัทเน้นเร่ืองวฒันธรรมทัง้ 4 ข้อ
ของบริษัท คือ ความเร็ว (Speed) การมองลกูค้าเป็นจุดศนูย์กลาง (Customer Centric) ความสร้างสรรค์ (Creative) และ
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ความรับผิดชอบ (Commitment) เพื่อท าให้บุคลากรของบริษัทเดินก้าวต่อไปด้วยประสิทธิภาพ เพราะบริษัทเช่ือว่าการมี
วฒันธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยในการท างานในหลายๆ ด้าน และเป็นการปพูืน้ฐานด้านบคุลากรของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 

ปีนีเ้ป็นปีที่บริษัทตัง้หน่วย BI (Business Inteligence) ซึ่งเป็นหน่วยที่บริษัทลงทนุเพื่อให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการค้าปลีก
ของบริษัทซึ่งมีจ านวนมาก และเพื่อให้ฝ่ายขายมีแผนที่ในการเดินทาง นอกจากนีบ้ริษัทยงัลงทุนในระบบต่างๆ เพื่อลด
ระยะเวลาการได้รับข้อมลูของฝ่ายบริหาร ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคมุ และมีข้อมลูที่รวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์เชิง
ลกึลงไปในการจดัการร้านค้า หรือผลติภณัฑ์ตา่งๆของบริษัทได้มากขึน้ บริษัทมีตวัวดัต่างๆ ในทกุๆ  ด้าน เพื่อให้การท างาน
ของทกุๆ ฝ่ายใน Multi-Channels เป็นไปด้วยดี 

ช่องทางการขาย (Sales Channel) 

บริษัทให้ผู้บริหารของบริษัทลงไปวิเคราะห์ทัง้ข้อดี ข้อเสียของช่องทางการขายต่างๆ ทัง้ยงัเน้นการคิดเร่ืองใหม่ๆ มากขึน้ 
บริษัทมองวา่ความส าเร็จเดิมๆ ไมใ่ช่ตวัยืนยนัความส าเร็จในอนาคต ดงันัน้ ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาบริษัทมีงาน work 
shop และงานท่ีปรังปรุงช่องทางการขายตา่งๆ มากมาย 

นโยบายปลุก – ปรับ –เปลี่ยน (Time to Change Program) 

วฒันธรรมที่บริษัทได้สร้างขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คือ นโยบายปลกุ - ปรับ - เปลี่ยน (Time to Change 
Program) เพราะบริษัทมองว่าวิธีการสร้างความส าเร็จที่ผ่านมาใน 5-6 ปี อาจไม่ใช่วิธีเดียวกันในการน าพาบริษัทไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดงันัน้ บริษัทจึงตัง้โปรแกรมนีข้ึน้มาเพื่อปลุกพนกังานให้ตื่นจากการช่ืนชมความส าเร็จที่ผา่นมาของบริษัท ปรับเพื่อปรับวิธี
คิดของบคุลากรของบริษัท เพราะบริษัทถกูท้าทายจากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ และเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการ
ท างานตา่งๆ เพื่อสร้างสรรค์สิง่ดีๆและใหม ่แม้การปรับเปลีย่นนีอ้าจไมเ่ห็นภาพชดัเจนในเวลานี ้แตบ่ริษัทมองวา่การเปลี่ยน
ในครัง้นีจ้ะเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจที่ดีตอ่ไปในอนาคตของบริษัท 

นายแพทย์สวุิน ไกรภูเบศ แจ้งผู้ ถือหุ้นว่าในล าดบัต่อไป ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ จะเป็นผู้ ชี แ้จ้งผู้ ถือหุ้นถึงผลการ
ด าเนินงานตา่งๆ ของบริษัท 
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ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ชีแ้จงผู้ ถือหุ้น โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

การเจริญเติบโตของบริษัท 

บริษัทอยากให้ผู้ ถือหุ้นวางใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนการทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายด้านยอดขายที่ตัง้ไว้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

การเติบโตโดยเฉลีย่ที่ผา่นมาอยูท่ี่ร้อยละ 37 ดงันัน้ การเจริญเติบโตในปี 2561 บริษัทต้องสร้างความมัน่ใจวา่นโยบายตา่งๆ 
สามารถท าได้จริง เพราะบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลประกอบการท่ีดีที่สดุเทา่ที่บริษัทจะสามารถท าได้  

ทัง้นี ้จากนโยบาย 3 Multi ซึ่งไม่ใช่กลยทุธ์ธรรมดาแต่คือ 
Business Equity กล่าวคือ Multi-Brands ที่บริษัทมี 
แบรนด์ต่างๆ เช่น Gino McCRAY Scentio หรือ Lansley 
ซึง่บริษัทสามารถตอ่ยอด และขยายการเติบโตให้ยอดขาย
ไปถึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ อนัถือเป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่
ใช้เวลา และการลงทุน บริษัทต้องสร้างทัง้แบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์ โดยปีนีบ้ริษัทมุ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
ตวัน าทางการตลาด (Product Driven ) 

ส าหรับอตัราการเติบโตของธุรกิจ Retail และ Non-Retail นัน้ ในช่วงปี 2559 ธุรกิจ Retail มีรายได้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 80 
แตใ่นช่วงปี 2560 Non-Retail มีอตัราการเจริญเติบโตที่มากขึน้ ดงันัน้ หากนโยบายที่บริษัทวางไว้เกิดขึน้จริงจะท าให้อตัรา
การเติบโต Non-Retail เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ในขณะเดียวกนัการเติบโตของ Retail ก็จะแข็งแกร่งขึน้ 

Multi Products ตามที่เรียนให้ทราบว่าปีนีจ้ะเป็นปีแห่ง Product Driven โดยบริษัทมีหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการพฒันา
ผลติภณัฑ์ และการใช้นวตักรรมใหม่ๆ   

Multi-Channels ปัจจบุนับริษัทมีช่องทาง ประมาณ 5-6 ช่องทาง ถ้าบริษัทจะพฒันาช่องทางใหม ่บริษัทจะวางเป้าหมายว่า
จะมีอตัราการเติบโตในตลาดเพียงใด 
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ส าหรับงบประมาณเงินลงทนุการสร้างร้าน (Capex) ในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งน้อยมากหากเทียบกับ
ยอดขายที่มี เพราะบริษัทต้องดกูารครอบคลมุตลาด (Market Covering) กบัความเสีย่ง และความคุ้มคา่ที่เกิดขึน้ การสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานหรือร้านค้าใดๆ เป็นการเช่ือมโยงการบริหารจดัการ โดยใช้ข้อมลู และเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

ในปี 2561 สาขาทัง้หมดของบริษัทมีทัง้สิน้ 379 สาขา ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2560 ท าให้บริษัทมีความครอบคลมุทางตลาด 
(Market Covering) มากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทมีหนว่ยงานโดยเฉพาะที่ดแูลเร่ืองท าเล และการตอบรับของลกูค้าในพืน้ที่แต่
ละสาขา ต่อจากนีไ้ปการขยายสาขาของบริษัทจะค านวนเร่ือง ROI เป็นหลกั เพราะบริษัทมองว่าการเปิดร้านจ านวนมาก
ไมใ่ช่ค าตอบ เนื่องจากบริษัทอาจท ารายได้จากช่องทางอื่นด้วย อยา่งไรก็ดี บริษัทก็ยงัจะพฒันาสาขาให้ความนา่สนใจ เป็น
สนิทรัพย์ที่จะสร้างมลูคา่ที่มากขึน้ให้แก่บริษัทได้ 

Beauty Buffet 

Beauty Buffet มีอตัราส่วนทางการตลาดค้าปลีกที่ร้อยละ 80 เนื่องจากบริษัทมีสินค้าที่หลากหลายและจ านวนมาก 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการปรับเปลี่ยนและพฒันาสาขาของ Beauty Buffet ตลอดเวลา และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนสินค้า
ตามแนวโน้มทางการตลาดให้สอดคล้องกบัคา่นิยมของผู้บริโภค ขนาดนีส้นิค้า Beauty Buffet มีอยูป่ระมาณ 400 SKUs  

ส าหรับ Local Store Marketing (LSM) บริษัทเน้นการเจาะตลาดกลางด้วยการ Positioning และ Price Point กลา่วคือ แม้
บริษัทน าผลิตภณัฑ์ไปวางที่ห้างอื่นแล้วราคาอาจจะแพงกว่าเมื่อเทียบกบัผลิตภณัฑ์จากแบรนด์อื่น แต่บริษัทสามารถท า
ยอดขายได้ดีกวา่ 

 

 

 

 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หน้า  12 ของ 74 
 

นอกจากนี  ้ บริษัทมีกลยุทธ์ O2O คือ Online to Offline ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทที่แตกต่างจาก 
แบรนด์อื่นๆ กลา่วคือ บริษัทใช้ช่องทาง Online ในการดงึลกูค้าเข้าสูช่่องทาง Offline เช่น การท า Open House ในช่องทาง 
Online หรือน า Beauty Blogger มารีวิวสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ท าให้ลกูค้ามาซือ้ของที่ร้านค้าของบริษัท ซึ่งเป็นกุญแจ
ความส าเร็จที่บริษัทท ามาโดยตลอด 

Beauty Cottage 

เป็นแบรนด์ที่เน้นคณุภาพสินค้าเป็นตวัน า การขยายตลาดสินค้าในประเทศไทยของ  Beauty Cottage มีมากเพียงพอแล้ว 
และบริษัทมองวา่ Beauty Cottage พร้อมที่จะขยายตวัออกไปสูต่ลาดตา่งประเทศแล้ว 

ปัจจบุนั Beauty Cottage มีประมาณ 70 สาขา โดยบริษัทมุง่เน้นท่ีคณุภาพสนิค้าที่ดแีละแปลกใหม ่และราคาวางราคาที่สงู
กวา่แบรนด์อื่นของบริษัทประมาณร้อยละ 10-20 ท าให้อตัราก าไรดีขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายจ านวนสาขาของ Beauty Cottage อาจจะไม่มาก แต่บริษัทได้เรียนรู้การท าตลาดส าหรับแบรนด์ Beauty 
Cottage มากขึน้ การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ของ Beauty Cottage นัน้บริษัทด าเนินไปควบคู่กบักิจกรรมทางการตลาดแบบ 
Local Store Marketing (LSM) นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้นผลกัดนัศกัยภาพและความสามารถของพนกังานให้ทนักบัตลาด
ท้องถ่ิน พนกังานของ Beauty Cottage สามารถสร้างการตลาดด้วยตนเอง และยงัท าให้เกิดการยอมรับจากผู้หญิงที่
ทนัสมยัซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ Beauty Cottage 

Beauty Market 

ถือเป็นเวทีของสินค้าชัน้น าในประเทศ และสินค้าต่างประเทศ Beauty Market เน้นขายสินค้าที่ลกูค้านิยมในช่องทาง
ออนไลน์ ลกูค้าของ Beauty Market ทราบดีวา่สามารถหาซือ้สนิค้าที่เป็นของแท้ จบัต้องได้ และสามารถทดลองสินค้าก่อน
ซือ้ได้ที่ Beauty Market ซึง่ปัจจบุนัมีสาขาทัง้หมดอยู ่9 สาขา 

ผู้ ถือหุ้นหลายท่านอาจสงสยัว่าเหตุใดบริษัทไม่ท าร้านของ Beauty Market ให้มีขนาดใหญ่ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทได้
ท าการศกึษาอยา่งละเอียดแล้วเห็นวา่ร้านขนาดใหญ่มกัจะมีต้นทนุแฝงในเร่ืองการจดัการ การจดัเก็บสนิค้า และการบริหาร
คณุภาพการบริการ ดงันัน้ แม้ร้านของ Beauty Market จะมีขนาดเลก็แตก็่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกวา่ 
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นอกจากนี ้บริษัทเร่ิมผลกัดนัให้มีการขยายตวัของแบรนด์ในช่องทาง online ปัจจุบนัมีการน าสินค้าเข้ามาขายใน Beauty 
Market เพิ่มเติม 72 แบรนด์ และการท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้มูลค่ายอดขายของ Beauty Market มีการ
เจริญเติบโตอยูเ่ร่ือยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตลาดต่างประเทศ (OVERSEA : Sales Growth Trend) 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายตัวในต่างประเทศ  

ปี 2561 นีบ้ริษัทวางเป้าหมายการเติบโตในตลาดต่างประเทศที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปัจจุบันยอดขายของตลาด
ตา่งประเทศจากผลรวมของยอดขายทัง้หมดของบริษัทอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 13  

กระบวนการซือ้ขายของบริษัทไมใ่ช่ Export Base หรือการให้เครดิตระยะยาว แตเ่ป็นการซือ้แล้วให้ผู้ซือ้ช าระสนิค้าด้วยเงิน
สดทนัที อีกทัง้บริษัทไมม่ีนโยบายดแูลเร่ืองการขนสง่ ดงันัน้ ผู้ที่ซือ้สนิค้าจากบริษัทจะต้องดแูลจดัการการขนสง่ด้วยตนเอง  
เนื่องจากบริษัทต้องการลดอตัราความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการขนสง่ 
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ส าหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาในต่างประเทศไปยงั 9 ประเทศอาเซียน (Asean) และอีก 2 ประเทศ 
คือ ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น และอีก 1 พืน้ที่ คือ ประเทศในพืน้ที่ตะวนัออกกลาง (Middle East) บริษัทมองว่าสินค้าของ
บริษัทมีช่วงระดบัราคา (Price Point) ที่เหมาะสมกบัตลาดประเทศต่างๆ นอกจากนี ้ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายขยายไปยงั 
Future Contries คือ ประเทศรัสเซียกบัประเทศอินเดีย ซึง่พฤติกรรมผู้บริโภคของทัง้สองประเทศนีม้ีลกัษณะเหมือนกนั คือ ซือ้
ของถกูที่สดุเทา่ที่จะสามารถหาได้ อนัแตกตา่งกบัพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน จากนโยบายทัง้หมดที่กลา่วมาข้างต้น จะ
เห็นได้วา่ทีม Oversea ของบริษัทจึงต้องทุม่เทท างานอยา่งหนกัเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่บริษัทวางไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2560 บริษัทมีร้านค้าในต่างประเทศ 157 สาขา แต่ในปี 2561 บริษัทวางเป้าให้มีสาขาในต่างประเทศจ านวน 179 
สาขา ซึ่งเพิ่มขึน้มา 22 สาขา รูปแบบและวิธีการขยายสาขาของบริษัทไปยงัตลาดต่างประเทศนัน้ บริษัทจะออกแบบ 
Business Model ขึน้ใหม่ แต่เดิมบริษัทจะขยายโดยการสร้างร้านขึน้มาในแต่ละประเทศ แต่ปัจจุบันบ ริษัทมีรูปแบบ 
Product Ditribution ที่มอบสิทธิในการขายสินค้าให้กับบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภณัฑ์เป็นชิน้ หรือขายทัง้  
แบรนด์ในลกัษณะของ Shop License เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ Counter Brand หรือ Shop-in-Shop ดงัเช่นที่บริษัทท าที่
ร้าน Colourmix ที่ฮ่องกง และร้าน 86 Shop ที่ไต้หวนั ซึง่ยอดขายที่ประเทศไต้หวนันัน้คอ่นข้างดีมาก 

ส าหรับตลาดในประเทศจีน บริษัทศกึษารายละเอียดมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี และปัจจุบนับริษัทได้ลงนามสญัญาเพื่อให้
สทิธิในการขายสนิค้าของบริษัทแก่ 1. TMALL เป็นเว็ปไซต์ซึง่มีลกัษณะเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่โด่งดงัมากใน
ประเทศจีน และบริษัทไปเปิด Official Store บนเว็ปไซต์นัน้ 2. VIP เป็นเว็ปไซต์ซึ่งเป็นลกัษณะ Hot Deal Website ซึ่งคน
จีนสามารถสัง่ซือ้สนิค้าได้บนเว็ปไซต์ 3. KAOLA เป็นเว็ปไซต์เน้นการจ าหน่ายสินค้าน าเข้าได้รับความนิยมมากในประเทศ
จีน และ 4. YUNJI เป็นเว็ปไซต์ซึ่งมีลกัษณะการจ าหน่ายสินค้าเป็น Direct Sale ที่เป็นฐานเว็ปไซต์ของจีนที่ใหญ่มาก 
นอกจากนีย้งัมีอีกหลายบริษัทในประเทศจีนติดตอ่ แสดงความสนใจที่จะร่วมท าธุรกิจกบับริษัทอีกเป็นจ านวนมาก 

Consumer Product 

ซึง่สนิค้าที่เป็นท่ีนิยมมากๆ คือ Made In Nature Hokkaido Milk Series 

ส าหรับ Traditional Trade หรือร้านค้ารายย่อย ซึ่งปัจจุบนัตลาดสว่นนีใ้นประเทศไทยเร่ิมสู้กบัตลาดต่างประเทศได้แล้ว 
และบริษัทมองวา่ยงัสามารถขยายการเจริญเติบโตไปได้อีก 
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ส าหรับ Modern Trade ปัจจุบนับริษัทมี 24 ร้านค้า ซึ่งร้านค้าหลกั คือ King Power, Seven Eleven และ Boots ส าหรับ 
Boots ในปีที่ผา่นมาผลติภณัฑ์ของบริษัทมีวางจ าหนา่ยเพียง 40-60 สาขา แตใ่นปีนีผ้ลติภณัฑ์จะวางจ าหนา่ย 145 สาขา  
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จากเป้าหมายทางการตลาดที่บริษัทตัง้ไว้ คือ 10,000 ล้านในปี ค.ศ. 2022 หากบริษัทท าได้จริงจะท าให้ต้นทุนการผลิต
สนิค้าของบริษัทต ่าลงด้วยเพราะยอดการผลติถึง Economies of Scale 

E-Commerce  

เป็นช่องทางที่เติบโตมากกว่าร้อยละ 100 นบัตัง้แต่ปี 2559 
โดยในปี 2560 บริษัทมียอดขาย 154 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้
วางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตของ 
Offline กุญแจส าคญัอย่างหนึ่งทางการตลาดของบริษัท คือ 
Online to Offline และ Offline to Online (O2O) ซึ่งเป็น
เหตผุลที่ท าให้ร้านค้าของบริษัทยงัสามารถด ารงอยูไ่ด้ 

จ านวนผู้ติดตามในช่องทาง online ของสือ่ตา่งๆ คือสิง่ที่บริษัทต้องแปรเปลีย่นให้กลายมาเป็นยอดขาย 

ตวัอย่างปรากฏการณ์ของบริษัทที่เกิดจาก O2O คือ ลิปสติกหมายเลข 9 ซึ่งมีอตัราการเติบโตของจ านวนชิน้ในการขายที่
ร้อยละ 6,700 และเมื่อไมน่านมานีบ้ริษัทเปิดตวัผลติภณัฑ์ซินเดอเรลลา่ ของ Beauty Buffet ซึง่มีคนตอ่แถวรอซือ้สนิค้าเป็น
จ านวนมาก ซึง่ปรากฎการณ์เหลา่นีจ้ะเกิดได้จาก O2O 

Conversion Marketing 

เป็นนโยบายอย่างหนึ่งของ O2O ซึ่งจะเกิดขึน้ได้พนกังานต้องมีความเข้าใจในกระบวนการออนไลน์ และพนกังานของ
บริษัทก็ให้ความร่วมมือในการลงรูปภาพหรือข้อความโฆษณาสนิค้าออนไลน์เป็นอยา่งด ีนอกจากนีบ้ริษัทยงัมีนโยบายเสนอ
โปรโมชัน่ตา่งๆ ให้แก่ลกูค้า 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมี Outside-In ที่ท าจากหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมี 
Beauty Blogger โฆษณาให้แก่บริษัท และที่ประเทศไทยก็มีการลงโฆษณาออกไปยงัต่างประเทศ จึงเป็นกระบวนการ
ภายในสูภ่ายนอก และภายนอกสูภ่ายใน ซึง่เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ของ O2O 
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Customer Relationship Management (CRM) 

ปีนีบ้ริษัทจะเน้นพฒันา Social Customer Relationship Management (SCRM) คือ มุ่งเน้นให้คนในโลกออนไลน์มาเป็น
ลกูค้าของบริษัท การให้ข้อมลูผา่นระบบ BI (Business Intelligence System) ท าให้บริษัททราบถึงข้อมลูผู้ซือ้รายตวั บริษัท
ยงัคงมีความเช่ือวา่การสร้างลกูค้าใหม ่และรักษาลกูค้าเก่าจะเป็นสิง่ที่ท าให้ยอดขายของบริษัทมีความมัน่คง  

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายสร้างพนกังานให้มีทักษะในการตลาดที่ผสมผสานทัง้ Online และ Offline (Leverages 
People Capability) เช่น โครงการปรับภาพลกัษณ์พนกังานที่ท าให้พนกังานกลายมาเป็น Makeup Artist โครงการพฒันา
พนกังานยกระดบัการบริการ ที่ท าให้ลกูค้าไม่รู้สึกกดดนัเหมือนเข้ามาในร้าน เพราะบริษัทมีนโยบายให้ลกูค้าสามารถ
ทดลองสนิค้าได้ทกุชิน้ก่อนซือ้ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ายสุดนี  ้ บริษัทมองว่าบริษัทยังมีช่องว่างทางการตลาดที่สามารถขยายได้อีกเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นช่องทาง 
Traditional Trade  Online หรือช่องทางต่างประเทศ (Oversea) อีกทัง้บริษัทจะพฒันาตลาดใหม่ทัง้ในประเทศ และนอก
ประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงการพัฒนาตราสินค้า เพราะบริษัทต้องการเป็นแบรนด์ระดบัภมูิภาค
สากล (International Regional Brand) ให้คนเอเชียรู้จกัแบรนด์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตาม เพื่อให้แบรนด์ของ
คนไทยเข้าสูต่ลาดเอเชีย 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุริต และปฏิบตัิการต่อต้านการทจุริตมาโดยตลอด ซึ่งเป็น
การด าเนินตนตามหลกั Good Governance ของบริษัท   

โดยรายละเอียดต่างๆ นัน้ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือวา่ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานที่จะ
ด าเนินการในปี 2561 แล้ว 
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วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับการอนมุตัิ
โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย
มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: บาท) 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วันที่ 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 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเพิ่มเติม 28 
ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,502 ราย นบัเป็นจ านวน
หุ้นได้ 2,086,805,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4481 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงักลา่ว ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,805,078 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,050,478 99.9638 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 754,600 0.0362 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,805,078 100.00 

วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเป็นจ านวน 1,229,318,162.50 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัหนึ่งร้อยหก
สบิสองบาทห้าสบิสตางค์) 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด โดยทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 30,226,100 บาท (สามสบิล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน) ซึง่ครบถ้วนเทา่กบั
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัทจ านวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) 
บริษัทจึงไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

อย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่
ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2560 ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.408 บาท หรือ
เป็นจ านวนเงิน 1,225,659,234.12 บาท (หนึง่พนัสองร้อยยี่สบิห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพนัสองร้อยสามสบิสีบ่าทสิบสอง
สตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.70 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทซึง่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจ านวน 450,410,187.75 บาท 
(สีร้่อยห้าสบิล้านสีแ่สนหนึง่หมื่นหนึง่ร้อยแปดสบิเจ็ดบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) ดงันัน้ บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปัน
ผลเพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสี่
หมื่นเก้าพนัสีส่บิหกบาทสามสบิเจ็ดสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นซึง่มีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มี
สทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  

ทัง้นี ้ได้มีผู้มาใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ออกและเสนอขายแก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท 
(ESOP Warrant-1) สามารถสรุปได้ดงันี ้
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1) เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 965,600 หนว่ย ในอตัราใช้สิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 965,600 หุ้น (เก้าแสนหกหมื่นห้าพนัหก
ร้อยหุ้น) 

2) เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 1,768,985 หน่วย ในอตัราใช้สิทธิ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั เพื่อจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,768,985 หุ้น (หนึง่ล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นแปดพนัเก้าร้อยแปดสบิห้าหุ้น) และ 

3) เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจ านวน 2,106,680 หน่วยในอัตราใช้สิทธิ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั เพื่อจดัสรรเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,106,680 หุ้น (สองล้านหนึ่งแสน
หกพนัหกร้อยแปดสบิหุ้น) 

รวมเป็นหุ้นสามญัแปลงสภาพทัง้หมดจ านวน 4,841,265 หุ้น (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพนัสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) โดย
บริษัทได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงจ านวนทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วนัท่ี 26 มกราคม 2561 ท าให้จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับสทิธิในการรับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2560 เพิ่มขึน้
จาก 3,000,965,600 หุ้น (สามพนัล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพนัหกร้อยหุ้น) เป็น 3,004,841,265 หุ้น (สามพนัสีล้่านแปดแสน
สีห่มื่นหนึง่พนัสองร้อยหกสบิห้าหุ้น) 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 
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) 

หลงัหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย 
99.70 99.75 

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่จากนโยบายการจ่ายเงินปันผล เห็นวา่บริษัทนา่จะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการลงทนุ อยา่งไรก็ตาม
ในมมุมองของนกัลงทนุเห็นวา่เหตใุดบริษัทจึงไมน่ าเงินเหลา่นีไ้ปลงทนุเพิ่มเติม และสอบถามเพิ่มเติมวา่ในการลงทนุ Shop 
ขนาดกลางของ Beauty Buffet ต้องใช้เงินลงทนุประมาณเทา่ไหร่ 
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นายแพทย์สวุิน ไกรภูเบศ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าเมื่อบริษัทยงัไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน บริษัทจึงมีนโยบายคืนก าไร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีผ่านมาเป็นไปตามกระแสเงินสด และความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัท แต่
บริษัทก็ยงัคงมองถึงการลงทนุ และการเจริญเติบโตในอนาคต ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ และการลงทนุยงัคง
สร้างความเจริญเติบโตที่ดี การลงทนุของบริษัทเป็นการลงทนุเพื่ออนาคต ให้เกิดผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ระยะยาว บริษัทมีความเช่ือว่าเงินทกุบาททกุสตางค์เป็นของผู้ ถือหุ้นทกุคน และต้องใช้ด้วยความระมดัระวงั แต่อย่างไรก็ดี 
บริษัทมองว่า ณ ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีความจ าเป็นต้องลงทนุมาก ทัง้นี ้ทกุการลงทนุ บริษัทจะมองในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะใน
สว่นการเจริญเติบโต ความเสีย่ง หรือผลตอบแทน สว่นการลงทนุ Shop ของ Beauty Buffet บริษัทมีนโยบายการลงทนุท่ีน้อย
ที่สดุ โดยใช้ in-house ด้าน interior หรือ graphic ดงันัน้ ผลการลงทนุจึงไม่มาก และค่าเสื่อมก็ไม่มากเช่นกนั ซึ่งปีนีม้ีการ
ลงทนุใน Shop ไมเ่กิน 80 ล้านบาท   

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเงินสด ทกุวนับริษัทมีเงินสดเข้า ซึง่บริษัทมีทฤษฎี
วา่จะคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น การโฆษณาของบริษัทจึงใช้เงินลงทนุต ่า แตเ่กิดประโยชน์สงูสดุ บริษัทมีความยินดีที่จะคืนก าไร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 90 กวา่แบบนีท้กุปี 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเพิ่มเติม 6 ราย 
นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,508 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 
2,086,893,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4510 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้
ปีเท่ากับร้อยละ 99.70 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็นจ านวนเงินปันผลส าหรับงวดนีท้ัง้สิน้ 
775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ ) โดย
ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เป็น 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,893,693 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,893,693 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,893,693 100.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีกบัคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท คา่ตอบแทนเบีย้ประชุม
ของกรรมการ และโบนสัของกรรมการจะไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 1/2561 
เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เสนอคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราที่เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 
6.4 จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ซึง่ได้อนมุตัิไว้ 

2. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากมติที่
ประชมุสามญัผู้ 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 ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ เนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการที่จ่ายในปี 2561 ซึ่งเป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2560 โดย
ก าหนดอตัราเงินโบนสัเท่ากบัร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2560 และจะจ่ายโบนสัไม่เกิน 2,049,480.00 บาท (สอง
ล้านสีห่มื่นเก้าพนัสีร้่อยแปดสบิบาทถ้วน) โดยเฉลีย่ให้กรรมการทกุทา่น 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับโบนสักรรมการเนื่องจากได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว 
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ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 เป็นแต่ละ
รายการ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากซึ่งไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

1) คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2561  
ในอตัราทีเ่พิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 6.4 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,562,899,693 หุ้น  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,496,620,916 95.7592 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 66,278,777 4.2408 
(3) งดออกเสยีง 0   0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,562,899,693 100.00 

2) คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุกรรมการของบริษัทประจ าปี 2561 ในอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5  
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,813,675,693 หุ้น  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,747,396,916 96.3456 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 66,278,777 3.6544 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 

 รวมจ านวนเสียง 1,813,675,693 100.00 

3) คา่ตอบแทนกรรมการในรูปโบนสักรรมการประจ าปี 2561  
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,813,675,693 หุ้น  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,714,673,816 94.5414 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 99,001,877 5.4586 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,813,675,693 100.00 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคณุสมบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซึ่งส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และ
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามรายนามนัน้ ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัดเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็น 
ผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้  

 ช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนญุาตเลขที่ 
(1) นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 
(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 7764 
(3) นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8152 

และก าหนดคา่ตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,400,000 บาท 
(หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2560 (ปีที่ ผ่านมา) 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
(Audit Fee) 

1,400,000 1,300,000 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 1,400,000 1,300,000 

ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฎิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตประจ าปี 2561 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

มติ อนมุตัิแต่งตัง้ คณุสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนญุาตเลขที่ 2982 คณุนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ใบอนญุาตเลขที่ 7764 
และคณุสภุาภรณ์ มัง่จิตร ใบอนญุาตเลขที่ 8152 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับการรับรองจาก กลต. จาก
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชี  
รับอนญุาตตามรายนามนัน้ ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผู้
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มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิ
หน้าที่แทนได้ และอนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,086,893,693 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,601,193 99.9860 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 292,500 0.0140 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,893,693 100.00 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ในปี 2561 กรรมการของบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่มีจ านวน 3 ทา่น คิดเป็นอตัรา 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

1) พลโทเผด็จ จารุจินดา  ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2) พนัเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์  ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ และ 
3) นางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ   ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีสว่นได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการประชุมในวาระนี ้และขอให้คณุสวุิน 
ไกรภเูบศ เป็นผู้ด าเนินการประชมุแทน  

หลงัจากนัน้ คณุสวุิน ไกรภเูบศ กลา่ววา่ ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตามเดิมได้อีก  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยดถูึงความเหมาะสม
ด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ส าหรับพลโทเผด็จ จารุจินดา ซึ่งถกูเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ และพนัเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์ ซึง่ถกูเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของบริษัท  บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ พลโทเผด็จ จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ พนัเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสงัวาลย์ เป็นกรรมการอิสระ และนางธญัญาภรณ์ ไกรภเูบศ เป็นกรรมการ ทัง้นี ้
ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักลา่วข้างต้น และเสนอให้ที่
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ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ รายละเอียดข้อมลู
ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

คณุสวุิน ไกรภเูบศ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

คณุสวุิน ไกรภเูบศ แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเพิ่มเติม 
2 ราย นบัเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 1,510 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น
ได้ 2,086,943,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4527 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม คุณสวุิน ไกรภเูบศ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

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

1)  พลโทเผด็จ จารุจินดา ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,943,893 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,913,893 99.9986 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 30,000 0.0014 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,943,893 100.00 

2)  พันเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสังวาลย์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ  
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 2,086,943,893 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 2,086,913,893 99.9986 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 30,000 0.0014 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,943,893 100.00 
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3) นางธัญญาภรณ์ ไกรภเูบศ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ  
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 1,832,845,893 หุ้น 

 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,816,731,793 99.1208 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 16,114,100 0.8792 
(3) งดออกเสยีง 0 0.00 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 1,832,845,893 100.00 

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

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรุพล เพชรกลงึ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

นายสรุพล เพชรกลงึ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ในวาระนีผู้้ที่มีสว่นได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ดร.พีระพงษ์ 
กิติเวชโภคาวฒัน์ ดงันัน้ เพื่อให้การประชมุและการลงคะแนนเสยีงในวาระนีม้ีความโปร่งใส ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ 
จึงมีความประสงค์จะออกจากห้องประชมุ 

นายสรุพล เพชรกลึง ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมต่อไปว่าโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 
2559 ซึ่งอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งจดัสรรให้แก่กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 22,610,000 หน่วย ปรากฏว่าในช่วงปี 2560 มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทลาออก เป็นผลให้บริษัทได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท (ESOP Warrant-1) คืนจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิจ านวน 2,126,240 หนว่ย  

โดยผลของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  5/2560 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติการแต่งตัง้  
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ให้ด ารงต าแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) โดยให้
มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 

ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 จึงเห็นสมควรมีมติอนุมตัิการจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 
2,126,240 หน่วย โดยจัดสรรให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจ านวนรวม 8 ท่าน ทัง้นี ้ให้มีการจัดสรรให้แก่ ดร. 
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ กรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทจ านวน 1,000,000 หนว่ยโดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีอตัราการใช้
สิทธิเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้ น ราคาการใช้สิทธิตามมติคณะกรรมการ 5 บาทต่อหุ้น เพื่อ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจและความมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นการจงูใจให้ร่วมท างานกบับริษัทต่อไปใน
ระยะยาว ทัง้นีห้ลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายตอ่กรรมการมีราคาเสนอขายรวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ที่ไม่ดีไป
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กวา่หลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนกังานและเป็นไปตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 
2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
จ านวนที่ได้รับ
จดัสรร (หนว่ย) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
ออกและเสนอขาย 

ดร. พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวฒัน์ 
กรรมการบริหาร และ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1,000,000 4 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ในวาระนี ้จะใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนท่ีได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ซึง่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

มติ ที่ประชมุมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิลงคะแนน แตม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 
1,000,000 หนว่ยโดยไมค่ิดมลูคา่ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 2,086,923,893 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 1,718,664,751 82.3540 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 362,957,174 17.3920 
(3) งดออกเสยีง 5,301,968 0.2541 
(4) บตัรเสยี 0 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 2,086,923,893 100.00 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา แตม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการของบริษัท 
ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สวุิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ ตอบค าถามดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดรายการขาดทุนจากการลดมลูค่าสินค้า การขาดทุนจากการท าลายสินค้า และการ
ขาดทนุจากการจดัจ าหนา่ยทรัพย์สนิจึงมีมลูคา่สงูกวา่ปี 2559 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ ขอให้คณุสรุพล เพชรกลงึเป็นผู้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้น คณุสรุพล เพชรกลงึชีแ้จงต่อผู้ ถือ
หุ้นว่าการขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าเป็นการด าเนินการตามมาตรฐานทางบญัชี จากอายสุินค้าซึ่งก าหนด
เป็นร้อยละจากมูลค่าสินค้า และการเพิ่มขึน้ของจ านวนการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้านัน้เป็นผล
เนื่องมาจากสต๊อคสนิค้ามีมลูคา่เพิ่มขึน้จากขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึน้ ส าหรับการขาดทนุจากการท าลายสนิค้า เป็นผล
เนื่องจากการท าลายสินค้าจริงในปี 2560 ซึ่งเป็นยอดสะสมจากปี 2559-2560  และมาท าลายในปี 2560 ซึ่ง
บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎของกรมสรรพากร และมาตรฐานทางบญัชี สาเหตทุี่มลูคา่เพิ่มขึน้เนื่องมาจากสินค้ามีสาร
ต้องห้ามบางอยา่ง บริษัทจึงต้องท าลายเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย รวมถึงสินค้าที่เสียหายจากการขนสง่ หรือ
จดัเก็บ แตม่ลูคา่ที่เพิ่มขึน้นัน้ก็เป็นผลเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มมากขึน้ ส าหรับการขาดทนุจากการจดัจ าหน่าย
ทรัพย์สิน ซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2560 เนื่องจากปี 2560 มีการย้ายต าแหน่งที่ตัง้ร้านค้า การตดัจ าหน่าย
สนิทรัพย์ถาวร และปรับปรุงร้านให้ทนัสมยัมากขึน้   

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ส าหรับสนิค้าที่มีสารต้องห้ามนัน้ ไมใ่ช่วา่บริษัทใช้สารต้องห้ามในสนิค้า 
แตเ่กิดจากการท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน หรืออตัราสว่นของสารบางตวั 
ส าหรับนโยบายปีนี ้ดงัที่เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนสินค้าค่อนข้างมาก และเลิกขายสินค้า
บางรายการ แต่เวลาที่บริษัทสัง่วตัถดุิบมานัน้เป็นการสัง่จ านวนมากท าให้วตัถุดิบอาจเหลือ บริษัทจึงมีความ
จ าเป็นต้องท าลายวตัถดุิบดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี บริษัทมีมาตรฐานในการควบคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้ 

2. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทได้จดัประเภทข้อมลูสาขาของบริษัทหรือไม ่วา่สาขาใดที่มีผลประกอบการดี 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทมีการจดักลุม่สาขาที่ท ารายได้ได้ดีไปจนถึงน้อย ซึ่งโดย
ปกติของธุรกิจค้าปลีก จะมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การเปลี่ยนของห้างสรรพสินค้า หรือยอดของ
จ านวนผู้ เดินห้างสรรพสินค้านั่นๆลดน้อยลง บริษัทก็ต้องมีการควบคุมตลอดเวลา นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนก 
Business Development ที่คอยหาท าเลใหม่ หรือย้ายสาขาถ้าพืน้ที่ที่เปิดสาขาไม่ดีพอ บริษัทเพิ่มสาขาน้อยลง 
เพราะบริษัทมีนโยบายที่เน้นคณุภาพของสาขาที่ต้องก่อให้เกิดก าไร และเน้น Market Coverage Strategy และ 
ROI (Return on Investment) เป็นเร่ืองส าคญั เพราะรายได้ของบริษัทมาจาก ร้านค้าปลกีเป็นหลกั 

3. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการด าเนินการเก่ียวกับสินค้าหมวดอาหารเสริมอย่างไร เนื่องจากเมื่อ
เทียบกบัผลติภณัฑ์ตวัอื่นๆของบริษัท สนิค้าหมวดอาหารเสริมยงัไมค่อ่ยมีความโดดเดน่ 
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ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ในการออกผลติภณัฑ์ตวัใดตวัหนึง่บริษัทต้องมีความมัน่ใจ ต้อง
มีการศกึษาอยา่งละเอียดจนบริษัทมัน่ใจวา่ท าแล้วจะเกิดความส าเร็จ ดงันัน้คอนเซ็ป Live a Beautiful Life ของ
บริษัทจะต้องมีการครอบคลมุไปถึงสนิค้าเคร่ืองส าอาง สนิค้าที่ใช้กบัร่างกาย หรืออาหารเสริมแนน่อน 

4. ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะว่าในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นปีหน้า อยากให้บริษัทจดัเตรียมรถรับสง่มายงัสถานที่
ประชุม เนื่องจากการเดินทางมายงัสถานที่ประชุมของผู้ ถือหุ้นนัน้อาจค่อนข้างล าบาก หากไม่มีรถยนต์ส่วนตวั 
อยา่งไรก็ดีผู้ ถือหุ้นมีความยินดีที่เห็นวา่มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวนมาก 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทต้องขออภยัที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดี
บริษัทมีความพยายามที่จะเลอืกสถานที่ประชมุที่ดี และมีความสะดวก แตอ่าจไมส่ะดวกกบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ทัง้นี ้
บริษัทขอรับข้อเสนอแนะนีไ้ว้พิจารณาตอ่ไป 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุในเวลา 15.50 น. 

 

 

 (พลโทเผด็จ จารุจินดา) 
 ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชมุ 

 

 
 (นางดารณี ปะเถตงั) 
 เลขานกุารบริษัท 
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รายงานประจ าปี 2561 
น าส่งในรูปแบบ QR CODE 
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ส าเนางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ในรูปแบบ QR CODE 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

1. นายวิบูลย์ พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

 อายุ   43 ปี 

การศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการความเสีย่งและอนพุนัธ์ทางการเงิน Georgia 
State University 

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี (25 เมษายน 2560 - 24 เมษายน 2562) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
กรรมการ บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทเดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
กรรมการ บจ. เอเซียเหมืองแร่อตุสาหกรรม 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา การท างาน 

2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการบมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี ้คอมมนูติี ้ 
กรรมการบริษัท เอเชียเหมืองแร่อตุสาหกรรม จ ากดั 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2561 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายวิบลูย์ พจนาลยั 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้ 
จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  
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1. นายวิบูลย์ พจนาลัย 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 

-  ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท ไมม่ี 
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2. ดร.พีระพงษ์ กิตเิวชโภคาวัฒน์ เสนอเป็นกรรมการ 

 

อาย ุ 58 ปี 

การศึกษา - ปริญญาเอก การจดัการดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการธุรกิจคณะวิทยาลยับณัฑติศกึษา
ด้านการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ Gothenberg University, Sweden 
- Mini MBA in Franchise Nova Southeastern University, USA. 
- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจค้าปลกี, University of Sterling United Kingdom 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประวัติการอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัท 

การถอืหุ้นในบริษัท จ านวน 91,000 หุ้น  
คิดเป็น 0.003% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี (25 เมษายน 2559 - 24 เมษายน 2562) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ กำรท ำงำน 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 

2550 – 2560 
2538 – 2560 
2554 – 2560 

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายซพัพลายเชน/รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด  
บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้
กรรมการผู้จดัการ บริษัท บิสเินส โค้ช แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท บี.ที.ซี. พาร์ท เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2561 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นวา่นายพีระพงษ์  
กิติเวชโภคาวฒัน์ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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3. นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ เสนอเป็นกรรมการ 

 

อาย ุ 43 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

การถอืหุ้นในบริษัท จ านวน 10,000,000 หุ้น  
คิดเป็น 0.30% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี ( 25 เมษายน 2559- 24 เมษายน 2562 ) 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่น กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ไมม่ี 

ต าแหน่งในบริษัทหรือกจิการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ กำรท ำงำน 

2555 –ปัจจบุนั 
2555 – 2556 

 
2553 – 2554 

 
2553 – 2554 

กรรมการ บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้  
กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและสือ่สารองค์กร  
บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 
รองผู้จดัการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ บริษัทโมนาโพลแิตนท์ จ ากดั  
(เปลีย่นเป็น บมจ. บิวตี ้คอมมนูติี ้ในปัจจบุนั) 
รองผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิารขาย บมจ. บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 
2561 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัท 5 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางสาวมณสุธาทิพ 
มลาอัครนันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วย
พฒันาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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ค านิยามกรรมการอสิระ 
ของ 

บริษัท บวิตี ้คอมมูนิตี ้จ ากัด (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)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วนีไ้ม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3)  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดาคูส่มรสพี่
น้องและบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี

นยั1 หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

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 

(5)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท

                                                 
1 ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบั

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
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)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ  
บริษัท บวิตีค้อมมูนิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) 

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เพื่อสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรท่ีมีความส าคญัให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความส าเร็จและการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่
บริษัทในระยะยาว 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ประเภท : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวตีค้อมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ชนิด : ใบส าคญัแสดงสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: 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 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนร้อยละ 0.75ของ
หุ้นท่ีจ 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 า้หนกั
ของหุ้นบริษัทย้อนหลงั 7 วันท าการก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในครัง้นี ้
(ค านวณจากราคาตลาดระหวา่งวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 – 24 กุมภาพนัธ์ 2559 
ได้ราคาหุ้นละ 5.13 บาท) หกัด้วยสว่นลดร้อยละ 2.53 โดยราคาการใช้สิทธิอาจ

มตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 25 เมษายน 2559 
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เปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

: คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ภายหลงั
จากที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้นี ้ในเบือ้งต้นคาดว่าจะเป็นภายใน
เดือนกรกฎาคม 2559 

ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมี
มติอนมุตัิ 

วนัก าหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ในเวลา 9.00 น. 
– 16.00 น. ในวนัที่ 16 ของเดือนมกราคมและกรกฎาคมของแต่ละปี ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งหากวนัก าหนดใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป ยกเว้นวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้
ตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบก าหนด 5 ปี ซึ่งหากวนัก าหนดใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัที่ 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 าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวันที่ 16 
ของเดือนมกราคมและ กรกฎาคมของแตล่ะปี ทัง้นี ้ในกรณีที่โดยมีเง่ือนไขการใช้
สทิธิดงันี ้

ปีที่ อัตราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจาก
บริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 1 ได้ในวนัที่ 
16 มกราคม 2560 และ 17 กรกฎาคม 2560 

2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจาก
บริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 2 ได้ในวนัที่ 
16 มกราคม 2561 และ 16 กรกฎาคม 2561 
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ปีที่ อัตราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 55 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจาก
บริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่  3 ได้ในวนัที่ 
16 มกราคม 2562 และ 16 กรกฎาคม 2562 

4 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 75 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจาก
บริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 4ได้ในวนัที่ 
16 มกราคม 2563และ 16 กรกฎาคม 2563 

5 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการ
จดัสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 5
ได้ในวนัท่ี 18มกราคม 2564และ 16 กรกฎาคม 2564 และ วนัที่ใบส าคญั
แสดงสทิธิมีอายคุรบ 5 ปี 

ทัง้นี  ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทแต่ละครัง้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ แต่ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญแต่ละครัง้จะต้องเท่ากับจ านวนเต็มของหน่วยการซือ้ขายหุ้ นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้ 1 หน่วยการซือ้ขาย
เทา่กบั 100 หุ้น) ยกเว้นการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้สดุท้าย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนัก าหนดใช้สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้ต่อไป ตลอดอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิแต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว 
ใบส าคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: ไมม่ี 

ตลาดรองของหุ้นท่ีเกิดจากการ
ใช้สทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) โดยหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามญัของบริษัทที่ออกไป
ก่อนหน้านีท้กุประการ 

การขออนมุตัิเพื่อจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและพนักงานในครัง้นี  ้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัท 
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กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนกังานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้จะต้องผ่านการ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นรายบคุคล 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงการใช้
สทิธิ 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขของการปรับสิทธิ
เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบใุนประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
ผู้พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดง
สทิธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ
และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าหุ้นสามญัที่
เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

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 
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3.4 คณุสมบตัิของกรรมการและพนกังานของบริษัทซึง่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิมีดงันี ้

(ก) กรรมการท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานของบริษัทในวนัที่มีการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

(ข) พนกังานที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิต้องเป็นพนกังานของบริษัทในวนัที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุการท างานไม่น้อยกว่า  1 ปี ในวันที่มีการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ค) จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่กรรมการและ/หรือพนกังานแตล่ะรายของบริษัทจะได้รับไมจ่ าเป็นต้องมี
จ านวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับต าแหน่ง  ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึง 
ประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท 

(ง) บริษัทจะขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
พิจารณารายช่ือ และ/หรือคณุสมบตัิของกรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทที่จะได้รับการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะจดัสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรื
พนกังานแตล่ะราย รวมถึง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

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

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจโดยสมบรูณ์ ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดและขัน้ตอน
ของการจัดสรรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือแก้ไขเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
อาจแตกตา่งไปจากที่ได้ระบมุาข้างต้นได้ 

4. รายชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับจัดสรรในครัง้นี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนที่ได้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ที่ออกและเสนอขาย 

ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวฒัน์ 
กรรมการ /  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1,000,000 ร้อยละ 4 
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ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ที่ไม่ดีไปกว่า
หลกัทรัพย์ที่จะเสนอขายตอ่พนกังาน 

5. รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้

 - ไมม่ี - 

6. ข้อจ ากัดการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

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

6.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ลาออกจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือถูกเลิกจ้าง
ภายหลงัวนัก าหนดใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะต้องสง่มอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้มีการ
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 านวณจากสว่นต่างของราคาใช้สิทธิและราคาเฉลี่ยในตลาดหลกัทรัพย์ฯใน
เดือนที่มีการใช้สทิธิ 

7. การปรับสิทธิ 

บริษัทอาจต้องออกหุ้นสามญัใหมเ่พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

หน้า  46 ของ 74 
 

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 
หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 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
สถาบนัการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และ/หรือพนกังานของบริษัท 

9. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นอนัเน่ืองมาจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

9.1 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

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

สตูรค านวณ 
ผลกระทบตอ่ราคา     = (Po - Pn) / Po 
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= (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 
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 าคญัแสดงสทิธิซึง่จะได้รับขวญัและก 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 ้จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
รายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

หน้า  48 ของ 74 
 

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  

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……………………………..…......……………… 

อ าเภอ/เขต……………………..….จงัหวดั……………….....………………….รหสัไปรษณีย์………..………….…………... 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….………………………..……………………………..………..…จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…………………..……...หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………… เสยีง ดงันี ้

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

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปีอยูบ้่านเลขท่ี……...........………. 

ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..…………….…………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

(2) …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปีอยูบ้่านเลขท่ี…............…………. 

ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..…………….…………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

(3) …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปีอยูบ้่านเลขท่ี……..............………. 

ถนน………………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..…………….…………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….………..  

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที ่

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

หน้า       1       ของจ านวน      2      หน้า 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 25 เมษายน 
2562 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 เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

หน้า       2       ของจ านวน      2      หน้า 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

หน้า  51 ของ 74 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

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……...........…………….………..  

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที ่

หน้า       1       ของจ านวน      8      หน้า 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้จองหุ้น/การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 
อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่  31 
ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนโบนสักรรมการ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายวบิูลย์ พจนาลัย 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ดร. พีระพงษ์ กติิเวชโภคาวัฒน์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นางสาวมณสุธาทพิ มลาอัครนันท์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่
ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่ งเป็นกรรมการที่ เป็น
ผู้บริหารของบริษัท จากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับ
คืนจากพนักงานที่ลาออกทัง้หมดจ านวน 2,901,920 หน่วย 

 (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)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

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

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

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

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้

    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 

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 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ 

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

เขียน…………………………………………….
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…………..……เสยีง ดงันี ้

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

หุ้นบริุมสทิธิ…………………….……….……..…หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั………………….…เสยีง 

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ 

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

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน……………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….…….หรือ 

(2) ข้าพเจ้า…………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน……………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….…....หรือ 

(3) ข้าพเจ้า…………………….…………………………………………............…………..………………...…. 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่……………ถนน……………………………ต าบล/แขวง……………………………..….... 

อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์………..………….……….. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้
จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามัญครัง้ที่ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชมุคริสตลับอลรูม 1, 2 อาคารอี ชัน้ 2 โครงการคริสตลัดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที ่
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(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ 

 หุ้นสามญั…………..หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้………….....เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ………….หุ้น และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………….เสยีง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด……..……………………………เสยีง 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 
2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ ด าเนินงาน
ปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการ  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

คา่ตอบแทนโบนสักรรมการ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายวบิูลย์ พจนาลัย 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ ดร. พีระพงษ์ กติิเวชโภคาวัฒน์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นางสาวมณสุธาทพิ มลาอัครนันท์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่
ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจ านวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่ งเป็นกรรมการที่ เป็น
ผู้บริหารของบริษัท จากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับ
คืนจากพนักงานที่ลาออกทัง้หมดจ านวน 2,901,920 หน่วย 

 (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 

 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

       

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (…………………………………….)    (……………………………………….)  
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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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่ มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท…………………………………………………จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมผู้จอง
หุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ทีประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 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 

 

 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 
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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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เอกสารและหลักฐานที่ต้องน 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 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 หรือผู้แทนนิติบคุคล (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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ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอสิระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา 

ต าแหนง่      กรรมการอิสระ 

อาย ุ        79 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 75/158 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

2.   รศ.ดร. วิชิต อู่ อ้น 

ต าแหนง่       กรรมการอิสระ 

อาย ุ        52 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  30/122  สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10230 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

3. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

ต าแหนง่   กรรมการอิสระ 

อาย ุ        52 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

4. นายวิบูลย์ พจนาลัย 

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ      43 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2562 และวาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

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 วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ 
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้
เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วัน
เดียวกันนัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบคุคลดงักล่าวย่อมไม่ได้
รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชุมผู้
ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปลีย่นแปลงไปแล้ว 

วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้อง
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
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เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

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 ใดอย่ า 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
อืน่ตามที่คณะกรรมการเห็นวา่สมควร 

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย9 
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ยี่สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้
ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

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
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คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ 
หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด
หรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชน
อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้
เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั 

(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษัท 

(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

(7) การเพิ่มทนุ และการลดทนุของบริษัท 

(8) การออกหุ้นกู้  

(9) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

(10) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 49. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ 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 
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เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว 
บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย 
และทุนส ารองส่วนล า้มูลค่าหุ้ นตามล าดับ เพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี 
ตลอดจนการสอบบญัชีไว้ให้ถกูต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทนุ 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
ถกูต้องของบริษัทหรือไม ่

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 11 

หน้า  74 ของ 74 
 

แผนที่สถานที่ประชุม 

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

 

 

 

 


